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1 JOHDANTO 

Tämän pro gradu -tutkielman aiheena on Rovaniemen kaupungin alueella toteutettu 

taajama-alueiden geokemiallinen taustapitoisuustutkimus. Tutkimuksen tavoitteena on 

selvittää Rovaniemen taajama-alueiden pintamaan geokemiallisia taustapitoisuuksia ja 

tarkastella mahdollista ihmistoiminnan vaikutusta niihin. Tarkempana kiinnostuksen 

kohteena ovat eräät haitallisena pidetyt metallit ja puolimetallit sekä PAH- ja PCB-

yhdisteet. Lisäksi tavoitteena on tutkia maalajin ja maankäyttömuodon vaikutusta 

taustapitoisuuksiin sekä laskea tutkituille alkuaineille suurimmat suositellut 

taustapitoisuusarvot. Kenttätyöt on toteutettu ottamalla pintamaanäytteitä kaupungin eri 

osista. Näytteet on analysoitu kahdella erilaisella analyysimenetelmällä, joita on myös 

tarkoitus vertailla keskenään.  

Geokemiallisella taustapitoisuudella tarkoitetaan alkuaineiden luontaisia tai 

tutkimuskohteen ympäristössä laajalti esiintyviä maaperän kohonneita pitoisuuksia. 

Maaperän geokemialliseen koostumukseen Suomessa vaikuttaa eniten kallioperän 

geokemia, jonka vaihtelut heijastuvat merkittävästi myös sitä peittävään maaperään. 

Suomen alueella kallioperä vaihtelee paljon, minkä takia myös maaperän geokemiassa 

on suuria alueellisia eroja. Ihmistoiminnan vaikutus maaperän pitoisuuksiin näkyy 

varsinkin tiheämmin asutuilla ja teollistuneilla alueilla kohonneina pintamaan haitta-

ainepitoisuuksina (Hatakka et al. 2010). 

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista eli 

PIMA-asetus (VNa 214/2007) uudisti merkittävästi maaperän pilaantuneisuuden 

arvioimista Suomessa. Se loi mahdollisuuden käyttää maaperän taustapitoisuusarvoja 

maaperän tilan arvioimisprosesseissa (Tarvainen 2013b). Tietoa Suomen alueen 

geokemiallisista taustapitoisuuksista Suomessa on nykyään saatavilla niin 

valtakunnallisista kuin alueellisista kartoituksista. Viime vuosina on lisäksi tehty 

rakennettuun taajamaympäristöön ja kasvukeskuksiin kohdistettuja geokemiallisia 

kartoituksia. Tällaiset kartoitukset tuottavat tietoa kasvukeskuksien alueen geologiasta 

ja diffuusista ilmalaskeumasta aiheutuvien haitallisten aineiden pitoisuuksista 

maaperässä esimerkiksi ympäristöviranomaisille päätöksenteon tueksi. 

Taustapitoisuustietoa käytetään maaperän pilaantuneisuuden arvioimisessa, mutta myös 
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esimerkiksi kunnostustason määrittämisessä ja kaivettujen maa-ainesten hyödyntämisen 

arvioimisessa. Suomessa kartoitusten tietoa on käytetty myös maaympäristön tilaa 

kuvaaviin ja taajamakaavoitusta tukeviin tutkimuksiin. Usein myös 

ympäristövaikutusten arvioimisprosesseihin liittyvät perustilaselvitykset hyödyntävät 

taustapitoisuustietoa (Jarva 2016). 

Tutkielmassa pyritään tuomaan esille tietoa Rovaniemen kaupunkialueen pintamaan 

taustapitoisuuksista, jota voidaan hyödyntää Rovaniemen alueella esimerkiksi edellä 

kuvatuissa maaperän tilan arvioimiseen ja käyttöön liittyvissä hankkeissa ja 

prosesseissa. Työ rakentuu siten, että aluksi käydään läpi yleistä pohjaa geokemiallisille 

taustapitoisuustutkimuksille Suomessa sekä aiempia geokemiallisia kartoituksia ja 

tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena olevien haitta-aineiden ominaisuuksia. Tämän 

jälkeen siirrytään itse tutkimusaiheeseen tarkastelemalla tutkimusaluetta ja käytettyjä 

menetelmiä. Tuloksia käydään läpi ja avataan sekä tuloksissa että tulosten tarkastelussa 

ja lopuksi koko tutkielma ja saadut tulokset tulkintoineen summataan yhteenvedossa ja 

johtopäätöksissä. 
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2 TAUSTAA GEOKEMIALLISELLE TUTKIMUKSELLE 

2.1 Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja 

puhdistustarpeen arvioinnista 

Suomen ympäristölainsäädäntö pohjautuu Euroopan Unionin (EU) lainsäädäntöön ja 

Suomen kansallisen ympäristöpolitiikan tavoitteet perustuvat pitkälti EU:n strategioihin. 

Olennaisimpia teemoja pilaantuneiden maiden riskinhallinnan kannalta ovat 

maaperästrategia ja luonnonvaroja sekä jätteiden kierrätystä ja vähentämistä 

tavoittelevat strategiat. Maaperästrategia pyrkii pysäyttämään maaperän tilan 

huononemisen ja palauttamaan sen vähintään tasolle, joka mahdollistaa maa-alueen 

meneillään olevan tai tulevan käytön (European Commission 2006). Suomessa 

valtakunnallinen pilaantumisen torjunnan yleislaki on Ympäristönsuojelulaki 

(527/2014), joka sisältää säännöksiä maaperän, ilman ja vesien suojelemisesta. Lakia 

sovelletaan kaikkeen sellaiseen toimintaan, josta voi aiheutua edellä mainittujen 

elementtien pilaantumista. Ympäristönsuojelulain § 135 määrittelee maaperän 

puhdistustarpeen edellytykset eli tärkeimpänä sen, milloin maaperää tai pohjavettä 

voidaan pitää pilaantuneena.  

Ympäristönsuojelulain § 135 säädöksiä tarkentaa Valtioneuvoston vuonna 2007 antama 

asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (VNa 214/2007) eli 

niin sanottu PIMA–asetus, joka säätää perusteet maaperän pilaantuneisuuden ja 

puhdistustarpeen arviointiin. Asetuksessa on annettu kynnys- ja ohjearvot yhteensä 

52:lle maaperän haitallisen aineen pitoisuudelle. 11 näistä aineista on puolimetalleja ja 

metalleja (antimoni, arseeni, elohopea, kadmium, koboltti, kromi, kupari, lyijy, nikkeli, 

sinkki ja vanadiini), jotka esiintyvät luontaisesti Suomen maaperässä 

(Ympäristöministeriö 2007).  

PIMA-asetus edellyttää, että pilaantuneisuuden arviointi perustuu aina kohdekohtaiseen 

arvioon maaperän haitallisten aineiden aiheuttamasta mahdollisesta haitasta terveydelle 

tai ympäristölle. Tässä arvioinnissa on otettava huomioon muun muassa löydettyjen 

haitallisten aineiden pitoisuudet, kokonaismäärät, taustapitoisuudet ja muut 

ominaisuudet, altistumismahdollisuudet sekä maaperä- ja kulkeutumisolosuhteet. 
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Maaperän pilaantuneisuus tulee arvioida, jos jonkin haitallisen aineen tai aineiden 

pitoisuus maaperässä ylittää PIMA-asetuksessa annetun kynnysarvon. Kynnysarvo 

tarkoittaa sitä pitoisuustasoa, jonka alapuolella olevat maa-ainesten haitallisten aineiden 

pitoisuudet eivät aiheuta merkittäviä riskejä, riippumatta siitä missä maa-aines sijaitsee. 

Mitattuja pitoisuuksia tulee myös verrata alueen taustapitoisuuksiin. Joillakin alueilla 

(geokemialliset provinssit) taustapitoisuus on kynnysarvoa korkeampi, jolloin sitä 

käytetään arviointikynnyksenä (Ympäristöministeriö 2007). Taustapitoisuuskartoitusten 

eräänä päämääränä onkin laskea eri alueiden haitallisille alkuaineille suurin suositeltu 

taustapitoisuus (SSTP-arvo), joka edustaa taustapitoisuusjakauman ylärajaa, ja jota 

voidaan käyttää kynnysarvon sijasta sellaisissa tapauksissa, joissa alueelliset 

taustapitoisuudet ovat kynnysarvoa korkeampia (Jarva 2016). 

Kynnysarvoa voidaan käyttää myös vertailuarvona pilaantumisen ennaltaehkäisyssä ja 

maaperän suojelemisessa. Sen avulla voidaan tunnistaa myös ihmistoiminnan 

aiheuttamaa kuormitusta ja sen seurauksia maaperälle; arvon ylittyessä tulee selvittää 

mahdolliset kuormituslähteet ja tehdä pilaantuneisuuden arviointi. Maaperän 

mahdollisen pilaantuneisuuden taustapitoisuuksien selvittämiseksi tulee ottaa riittävän 

hyvin tutkittavaa aluetta edustavia näytteitä. Tutkimusten tulee perustua 

standardoituihin tai muihin tunnettuihin ja luotettaviin menetelmiin 

(Ympäristöministeriö 2007). 

Kynnysarvot on pyritty asettamaan sellaiseen pitoisuustasoon, jossa haitallisen aineen 

aiheuttamia terveys- ja ympäristöriskejä voidaan maa-aineksen sijainnista tai 

käyttötarkoituksesta riippumatta pitää merkityksettömän pieninä. Tällöin maa-aines, 

jonka pitoisuudet alittavat kynnysarvon, ei todennäköisesti aiheuta riskiä maaperän, 

pohjaveden tai muun ympäristön pilaantumiselle. Alempi ja ylempi ohjearvo on asetettu 

terveys(t)- tai ekologisten(e) riskien pohjalta. Alempi ohjearvo kuvaa tavanomaisen 

maankäytön suurinta yleisesti hyväksyttävää riskiä ja ylempi ohjearvo puolestaan 

suurinta hyväksyttävää riskiä vähemmän herkillä maankäyttömuodoilla, kuten 

teollisuusalueilla (Reinikainen 2007). Taulukko 1 kuvaa joidenkin maaperässä yleisesti 

esiintyvien haitallisten alkuaineiden sekä muiden haitallisten yhdisteiden pitoisuuksien 

kynnys- ja ohjearvoja maaperässä kokonaispitoisuutena kuiva-ainetta kohti. 
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Taulukko 1. Maaperän haitallisten alkuainepitoisuuksien kynnys- ja ohjearvoja (VNa 

214/2007). 

Aine Luontainen Kynnysarvo Alempi  Ylempi 

 
 pitoisuus 

 
ohjearvo ohjearvo 

  mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

Metallit ja puolimetallit 

Antimoni (Sb) 0,02 (0,01-0,2) 2 10 (t) 50 (e) 
Arseeni (As) 1 (0,1-25) 5 50 (e)  100 (e) 
Elohopea (Hg) 0,005 (<0,005-0,05) 0,5 2 (e) 5 (e) 

Kadmium (Cd) 0,03 (0,01-0,15) 1 10 (e) 20 (e) 
Koboltti (Co) 8 (1-30) 20 100 (e) 250 (e) 
Kromi (Cr) 31 (6-170) 100 200 (e) 300 (e) 
Kupari (Cu) 22 (5-110) 100 150 (e) 200 (e) 
Lyijy (Pb) 5 (0,1-5) 60 200 (t) 750 (e) 
Nikkeli (Ni) 17 (3-100) 50 100 (e) 150 (e) 
Sinkki (Zn) 31(8-110) 200 250 (e) 400 (e) 
Vanadiini (V) 38 (10-115) 100 150 (e) 250 (e) 
Polyaromaattiset hiilivedyt 

Antraseeni 
 

1 5 (e) 15 (e) 
Bentso(a)antraseeni 

 
1 5 (e) 15 (e) 

Bentso(a)pyreeni 
 

0,2 2 (e) 15 (e) 

Bentso(a)fluoranteeni 
 

1 5 (e) 15 (e) 
Fenantreeni 

 
1 5 (e) 15 (e) 

Fluoranteeni 
 

1 5 (e) 15 (e) 
Naftaleeni 

 
1 5 (e) 15 (e) 

PAH 
 

15 30 (e) 100 (e) 
Polyklooratyt bifenyylit 

PBC   0,1 0,5 (t) 5 (e) 

 

2.2 Valtakunnallinen taustapitoisuusrekisteri – TAPIR 

Vuonna 2007 voimaan astunut PIMA-asetus edellyttää, että paikalliset 

taustapitoisuusarvot, joilla viitataan sekä luonnolliseen taustapitoisuuteen että 

ihmistoiminnan vaikutukseen, tulee ottaa huomioon maaperän pilaantumisen ja 

puhdistustarpeen arvioimisprosesseissa. Asetus loi tarpeen luotettavalle ja 

helppokäyttöiselle tietokannalle, joka sisältää tietoa taustapitoisuuksista Suomen 

maaperässä. Tämän tarpeen pohjalta Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Suomen 

ympäristökeskus (SYKE) loivat yhteistyössä valtakunnallisen taustapitoisuusrekisterin 

(TAPIR). Rekisteriä ylläpitää GTK, ja se on valtakunnallisesti käytettävissä internetin 

kautta (www.gtk.fi/tapir). Rekisteri sisältää tietoa ympäristölle tai terveydelle 
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haitallisten alkuaineiden sekä joidenkin alueiden osalta myös PAH-ja PCB-yhdisteiden 

pitoisuuksista. Rekisteriin kertyneiden tietojen perusteella on pystytty laskemaan eri 

provinsseille ja maalajeille alueellisia tunnuslukuja pintamaassa (Jarva et al. 2010). 

Rekisteriin on myös määritetty geokemialliset taustapitoisuusprovinssit. Koljonen 

(1992) määritti provinssit ja subprovinssit perustuen alla olevan kallioperän ja sen 

päällä olevan ja samalla sen pitoisuuksia heijastavan moreenin pitoisuuksiin. 

Taustapitoisuusrekisterin provinsseissa on otettu huomioon myös PIMA-asetuksen 

määrittämät eri metallien kynnysarvot. Provinssit on siten määritelty vertaamalla 

geologista ja geokemiallista dataa sekä kynnysarvoja keskenään (Eklund 2008). 

Provinssit jakautuvat neljään arseeniprovinssiin sekä seitsemään metalliprovinssiin, 

joiden alueella useamman metallin (koboltti, kromi, kupari, nikkeli, vanadiini ja sinkki) 

taustapitoisuudet ovat korkeampia verrattuna ympäröiviin alueisiin, ja joiden alueilla 

kynnysarvojen ylitykset ovat todennäköisiä. Tällaisilla alueilla taustapitoisuusarvoja tai 

tarkemmin laskettuja suurimpia suositeltuja taustapitoisuuksia käytetään kynnysarvon 

tilalla määriteltäessä esimerkiksi maaperän pilaantuneisuutta (Jarva et al. 2010). 

2.3 Geokemialliset taustapitoisuuskartoitukset 

GTK on toteuttanut Suomessa kaksi suurta valtakunnallista geokemiallista kartoitusta, 

joissa näytemaalajina käytettiin moreenia. Suuralueellisessa kartoituksessa 

näytteenottotiheys oli yksi näyte/300 km2 (Koljonen 1992) ja alueellisessa 

kartoituksessa yksi näyte/4 km2 (Salminen 1995). Näytteet otettiin lähes 

muuttumattomasta pohjamaasta. Näytteistä analysoitiin <0,06 mm raekoko ja 

uuttomenetelmänä oli kuningasvesiuutto. Kuningasvesiuutto on yleisesti käytetty 

analyysimenetelmä geokemiallisissa kartoituksissa. Se kuvaa suurinta alkuaineiden 

pitoisuutta, mikä voi äärimmäisen happamissa olosuhteissa liueta maaperästä luonnossa 

(Salminen et al. 2007). Myöhemmin suuralueellisen kartoituksen näytteistä Etelä- ja 

Keski-Suomen alueelta määritettiin myös alle 2 mm raekoon pitoisuudet 

kuningasvesiuutolla ja totaaliliuotuksella (Hatakka et al. 2010). Suuralueellisen 

geokemiallisen kartoituksen perusteella havaittiin, että moreenin hienoaines kuvastaa 

hyvin kallioperän keskikoostumusta suurimmassa osassa maata. Lisäksi geokemiallisilta 

ominaisuuksiltaan samankaltaiset alkuaineet esiintyvät yhdessä alueittain. Näiden 
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seikkojen perusteella Suomi on jaettu geokemiallisiin suuralueisiin ja edelleen 

provinsseihin ja subprovinsseihin. Provinsseissa kemiallisilta ominaisuuksiltaan 

samanlaiset mineraalit esiintyvät joko rikastuneina tai köyhtyneinä yhdessä (Koljonen 

1992).  

Geokemiallisten taustapitoisuuskartoitusten tyypillisin näytteenottomateriaali on 

mineraalimaa. Näytteitä voidaan ottaa yksittäisistä pisteistä, joka on tyypillistä 

kohdennetuissa tutkimuksissa esimerkiksi laskettaessa tilastollisia tunnuslukuja 

erilaisille näytemateriaaleille, tai kokoomanäytteinä. Geokemiallisten tutkimusten 

näytteenottosyvyys vaihtelee pintamaasta aina muuttumattomaan pohjamaahan (Jarva 

2016).  

Alueellisia geokemiallisia taustapitoisuuskartoituksia on GTK:n toimesta tehty taajama-

alueiden ja kasvukeskusten ulkopuolisilla alueilla esimerkiksi Porvoossa (Tarvainen et 

al. 2003), pääkaupunkiseudun kehyskuntien alueella (Tarvainen et al. 2006), 

Satakunnassa (Kuusisto et al. 2007), Tampereen seudulla (Jarva & Tarvainen 2008), 

Hämeessä (Tarvainen 2010a) ja Pirkanmaalla (Hatakka et al. 2010). Lapissa 

geokemiallisia kartoituksia on tehty esimerkiksi Kittilässä (Peltoniemi-Taivalkoski et al. 

2013) ja Savukoski-Pelkosenniemi -alueella (Sarala 2014 ja Sarala et al. 2015). 

2.4 Taajama-alueiden taustapitoisuustutkimukset  

Luonnontilaisen maaperän näytteissä pitoisuudet kuvastavat alla olevan maa- ja 

kallioperän kehityshistoriaa. Taajamissa maalajina on usein täyttömaa, joka poikkeaa 

usein alueella esiintyvästä maalajista, sillä maa-aines on voitu kuljettaa paikalle 

pitkienkin matkojen päästä. Lisäksi pintamaassa saattaa näkyä ihmisen toiminnan 

vaikutus ja laskeumana maahan tulleet aineet. Etenkin suurempien kaupunkien alueella 

tiheä asutus, teollisuus ja liikenne ovat voineet aiheuttaa metallien laskeumia 

pintamaahan (Loukola-Ruskeeniemi & Lahermo 2004). Pilaantuneiden maa-alueiden 

selvitys- ja kunnostusprojektin SAMASE:n (Puolanne et al. 1994) mukaan maaperän 

pilaantumista Suomen alueella ovat aiheuttaneet eniten autokorjaamot ja polttoaineen 

jakelu, romuttamot, automaalaamot, kaatopaikat, sahat, suolakyllästämöt, ampumaradat 

ja metalliteollisuus. 
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Kaupunkien puistojen viherrakentamisessa käytetyn mullan ja sen alapuolella olevien 

maarakenteiden haitta-ainepitoisuuksiin vaikuttavat materiaalin alkuperä ja 

maakerrosten ikä. Mullan valmistuksessa on voitu käyttää aineksia, joissa voi olla 

alueen luontaisia pitoisuuksia suurempia haitta-ainepitoisuuksia. Täytteeseen voi joskus 

päätyä myös jätettä, joka saattaa vaikuttaa pintamaan alkuainepitoisuuksiin. Pintamaan 

pitoisuuksiin täyttömaiden alueilla vaikuttaa täyttöön käytetyn materiaalin lisäksi myös 

täytön ikä (Tarvainen et al. 2013b). Norjassa Trondheimin kaupungissa tehdyssä 

tutkimuksessa tutkittiin orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksien suhdetta tutkimusalueen 

asutuksen ikään nähden. Tulokset osoittivat, että mitä kauemmin pintamaa oli ollut 

alttiina ilmaperäiselle laskeumalle eli niin sanotusti koskematon, sen suurempia 

pitoisuudet alueella olivat (Andersson & Ottesen 2008).  

Raskasmetallien ja puolimetallien lisäksi ihmisen vaikutuksesta ympäristöön pääseviä 

haitta-aineita ovat myös esimerkiksi aromaattiset hiilivedyt eli PAH-yhdisteet ja 

polyklooratut bifenyylit eli PCB-yhdisteet. Erityisesti PCB-yhdisteitä on levinnyt 

pintamaahan laajasti ilmalaskeumana, jonka voivat aiheuttaa esimerkiksi 

energiatuotannon ja teollisuuden polttoprosessit. Maan eloperäinen pintakerros, jossa on 

yleensä multaa, humusta tai turvetta, pidättää yleensä tehokkaasti ilmalaskeumana 

tulleita haitta-aineita, kuten myös mineraalimaiden savi ja siltti, joiden pieni raekoko ja 

savimineraalipitoisuus edistävät pidättymistä (Salla 2009). 

GTK on ollut mukana uusien taustapitoisuuden määritykseen käytettävien menetelmien 

kehittämisessä, joita voidaan käyttää taajamissa ja niiden ympäristössä. Uudemmilla 

analyysimenetelmillä voidaan luotattavasti analysoida etenkin ympäristöselvitysten 

kannalta keskeisiä alkuaineita, kuten arseenia, elohopeaa ja lyijyä. Taajamien 

taustapitoisuustutkimusten tavoitteena on tuottaa tietoa kasvukeskusten geologiasta, 

diffuusista ilmalaskeumasta ja ihmistoiminnan vaikutuksesta peräisin olevien 

haitallisten aineiden taustapitoisuuksista ympäristöviranomaisten ja päättäjien käyttöön. 

Taajamageokemiallisia tutkimustuloksia voidaan käyttää arvioidessa maaperän 

kemiallisen koostumuksen, erityisesti alkuaineiden luonnostaan korkeiden 

pitoisuuksien, mahdollisesti tuomia riskejä ympäristölle. Tuloksia voidaan hyödyntää 

myös maaperän perustilaselvityksissä ja lupaprosesseissa sekä riskinhallinnan arvioissa 
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esimerkiksi kaavoitukseen, rakentamiseen, maamassojen käsittelyyn, maa- ja 

kiviainestuotantoon tai vesihuoltoon liittyen (Hatakka et al. 2010). 

Taajamageokemiallisissa tutkimuksissa otetaan tyypillisesti pintamaanäytteitä, koska 

pintamaassa oletetaan näkyvän parhaiten geologista alkuperää olevien luontaisten 

pitoisuuksien lisäksi myös ihmistoiminnasta lähtöisin oleva hajakuormitus. 

Taustapitoisuuskartoituksissa noudatetaan yleisesti maaperän pilaantuneisuuden 

arviointiin liittyvään kemialliseen analysointiin annettua ohjeistusta. Maaperänäytteet 

kuivataan ja seulotaan alle 2 mm raekokoon epäorgaanisten haitta-aineiden 

analysoimista varten. Näytteet uutetaan osittaisuuttotekniikoilla, kuten kuningasvedellä 

tai joissain tapauksissa typpihapolla. Mikäli tarkoituksena on määritellä aineiden 

biosaatavuutta, voidaan analyysimenetelmänä käyttää heikkouuttoja. Happo- ja 

heikkouuton avulla voidaan myös saada tietoa aineen alkuperästä eli onko se luontaista 

vai ihmistoiminnan aiheuttamaa, joka on merkittävä tieto maaperään kunnostustarpeen 

arvioinnissa sellaisilla alueilla, joissa esiintyy luontaisesti suuria pitoisuuksia, mutta 

myös mahdollista pilaantunutta maaperää (Jarva 2016). 

GTK on tutkinut taajama-alueiden taustapitoisuustutkimuksia Helsingissä (Salla 1999 ja 

Salla 2010), Pietarsaaressa (Peltola 2005), Turussa (Salonen & Korkka-Niemi 2007), 

Espoossa (Tarvainen 2010b ja Jarva 2012), Hämeenlinnassa (Tarvainen 2011), 

pääkaupunkiseudulla (Tarvainen et al. 2013a), Tampereella (Tarvainen et al. 2013b), 

Heinolassa (Tarvainen et al. 2014), Lahdessa (Hatakka et al. 2014), Kuopiossa 

(Tornivaara et al. 2016), Oulussa (Tarvainen & Eklund 2017) sekä tässä tutkimuksessa 

esitellyllä Rovaniemen taajama-alueella (Taivalkoski et al. 2015, Valkama et al. 2016 ja 

Valkama & Sarala 2017). 

2.5 Maaperän haitta-aineiden ominaisuuksia 

Tässä kappaleessa tarkastellaan lähemmin tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena 

olevien, PIMA-asetuksessa määriteltyjen metalli- ja puolimetallien sekä orgaanisten 

yhdisteiden ominaisuuksia. Niiden haitallisuus ja käyttäytyminen maaperässä riippuvat 

sekä niiden itsensä että maaperän olosuhteista. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on 

kunkin raskasmetallin esiintyminen Suomessa, pitoisuudet kallio- ja maaperässä, 
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keskeisimmät sitoutumiseen liittyvät tekijät, päätyminen maaperään sekä haitallisuus 

ympäristölle ja eliöstölle. Orgaanisten yhdisteiden osalta tarkastellaan lyhyesti niiden 

haitallisuutta ja syitä mahdolliselle maaperään päätymiselle. 

Metalli tai puolimetalli luokitellaan raskasmetalliksi, jos sen tiheys on suurempi kuin 

5g/cm3. Raskasmetalleja esiintyy luontaisesti maa- ja kallioperässä (Hakala & Välimäki 

2003). Useat metallit ovat elintärkeitä monille eläville organismeille ja niitä käytetään 

esimerkiksi hengityspigmenteissä (rauta, kupari, vanadiini), entsyymeinä (sinkki), 

vitamiineina (koboltti) sekä muissa metabolisissa prosesseissa. Kun normaalit 

pitoisuudet ylittyvät, metalleista voi tulla myrkyllisiä (Kiely 1997). Metalleja vapautuu 

luonnon kiertoon luontaisista lähteistä, kuten tulivuorenpurkauksista, mutta myös 

ihmistoiminnan vaikutuksesta. Ihmistoiminnan myötä raskasmetalleja on siirtynyt 

elottomasta luonnosta elolliseen kiertoon merkittäviä määriä jo vuosituhansien ajan. 

Useiden raskasmetallien merkittävin päästölähde on metalliteollisuuden ilmaan joutuvat 

päästöt; eräät raskasmetalleista ovat hyvin ilmassa kulkeutuvia (Hakala & Välimäki 

2003). 

Orgaaniset yhdisteet, joista tässä tutkimuksessa tarkastellaan PAH- ja PCB-yhdisteitä, 

rakentuvat ketjuista, joita hiiliatomit muodostavat. Hiileen voi yhdistyä lukemattomin 

eri tavoin toisia hiiliatomeja tai muita atomeja. Koska sekä PAH- että PCB-yhdisteet 

sisältävät runsaasti erilaisia yhdisteitä, niitä tarkastellaan lähemmin vain yleisten 

ominaisuuksien osalta.  

Monet ihmisen kehittämät ja käyttämät orgaaniset yhdisteet ovat ennestään 

tuntemattomia ekosysteemeissä, ja voivat niihin päätyessään jo pieninä määrinä häiritä 

luonnon kiertokulkua. Orgaaniset yhdisteet ovat usein kevyitä, joten ne 

kaukokulkeutuvat herkästi. Myös muut haitta-aineet voivat kulkeutua ilman mukana 

hyvinkin pitkiä matkoja hiukkasiin, kaasuihin tai vesipisaroihin kiinnittyneinä, ja 

ilmasta ne päätyvät maaperään ja vesiin laskeumana. Haitalliset aineet voivat 

varastoitua maaperän mineraaleihin tai orgaaniseen ainekseen. Kaikkien maaperän 

haitta-aineiden osalta on huomattavaa, että aineet voivat kulkeutuessaan muuttua; ne 

voivat esimerkiksi hajota tai yhdistyä muihin aineisiin, jolloin voi syntyä vielä 

haitallisempia yhdisteitä (Hakala & Välimäki 2003). 
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2.5.1 Antimoni (Sb) 

Antimoni on puolimetalli, jonka hapetusasteet luonnossa ovat -3, 0, +3, +4 ja +5. 

Antimoni esiintyy kallioperässä yleensä sulfideina. Antimonin käyttäytymistä 

maanpinnan olosuhteissa ei tunneta tarkkaan, mutta se esiintyy todennäköisesti arseenin 

tavoin ja näin ollen rapautuu helposti. Maankuoressa antimonia on keskimäärin 0,2 

mg/kg, kun taas moreenissa hieman enemmän, keskimäärin 0,3 ± 0,2 mg/kg (mediaani 

0,3 mg/kg).  Moreeniaineksen suurimmat pitoisuudet löytyvät suppealta alueelta Lapin 

vihreäkivivyöhykkeen keskeltä, Keski-Suomen vulkaanissedimenttisiltä liuskealueilta ja 

granitoidien alueelta. Pienimmillään pitoisuudet ovat Itä-Suomessa arkeeisten gneissien 

alueella. Moreenin hienoaineksen osalta antimoni esiintyy lähes samantapaisesti kuin 

arseeni, esimerkiksi rikastuneena hydrotermisissä muodostumissa (Koljonen 1992). 

Antimoni yhdisteineen kuuluu toisen luokan myrkkyihin. Sen yhdisteistä esimerkiksi 

antimonitri ja pentakloridi on luokiteltu terveys- ja ympäristövaaran ja antimonitrioksidi 

syöpävaaran perusteella. Jotkut antimoniyhdisteet on myös luokiteltu erittäin 

vaarallisiksi vesieliöille (Reinikainen 2007). Teollisuudessa antimonin käyttökohteita 

ovat tekstiilit, muovit ja elektroniset laitteet, joissa sitä käytettään oksidimuodossa 

palonesteenä. Muita käyttökohteita ovat kemianteollisuus, lasiteollisuus ja pigmentit. 

Antimonia käytettään myös lyijyakuissa ja lyijyluodeissa, minkä takia sitä löytyy usein 

ampumaratojen maaperästä. Tulevaisuudessa antimonia arvioidaan hyödynnettävän 

laajemmin puolijohdeteollisuudessa, ja sitä pidetään mahdollisena korvaavana aineena 

LCD-näyttöihin käytettävälle indium-tinaoksidille (Kihlman & Lauri 2013). 

2.5.2 Arseeni (As) 

Arseeni on metallinen alkuaine, jonka hapetusaste luonnossa on -3, 0, +3 tai +5. Se 

esiintyy maa- ja kallioperässä pääosin arseenikiisuna (FeAsS), mutta myös alkuaineena, 

oksideina, arsenideina, arseniitteina ja arsenaatteina. Arseeni voi olla karkearakeisten 

maalajien alueella helposti liikkuvaa ja kulkeutua pohjaveteen. Arseenin keskipitoisuus 

maankuoressa on 1,8 mg/kg ja moreeniaineksessa 3,4 ± 3,3 mg/kg. Moreeniaineksessa 

keskiarvoa suuremmat pitoisuudet esiintyvät vulkaanis-sedimenttisten kivien alueella 

Lounais- ja Keski-Suomessa (10 mg/kg) ja vihreäkivialueiden keskellä olevilla 

rajallisilla alueilla (4-8 mg/kg). Keskiarvoa pienemmät pitoisuudet löytyvät Lapista 
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granitoidisten gneissien, vihreäkivien tai lapponisien liuskeiden sekä Itä-Suomen 

arkeeisten gneissien alueilta (<1 mg/kg). Arseenin pitoisuudet ovat siis matalia 

granitoidisten tai vahvasti metamorfoituneiden kivilajien alueilla, ja korkeimpia 

haihtuvia alkuaineita sisältävien vulkaanisten kivilajien tai saviperäisten liuskeiden 

alueilla (Koljonen 1992). 

Useiden arseenin yhdisteiden on todettu olevan myrkyllisiä ja karsinogeenisiä eli 

syöpävaarallisia. Sen ei kuitenkaan ole todettu rikastuvan elimistöön useiden muiden 

raskasmetallien tavoin. Arseenin myrkyllisyyteen vaikuttavat erityisesti hapettumisaste, 

esiintymismuoto ja pitoisuus (Anon 1981). O’Neill (1995) on todennut, että 

hienorakeiset maalajit sisältävät yleensä karkearakeisia maalajeja runsaammin arseenia. 

Tähän vaikuttaa arseenin taipumus sitoutua erityisesti orgaaniseen ainekseen, 

hydroksideihin ja saviin. On kuitenkin huomattava, että toisin kuin useilla muilla 

metalleilla, arseenin liukoisessa muodossa olevat yhdisteet ovat todettu haitallisemmiksi 

kuin sen sitoutuneet yhdisteet. Siten, vaikka karkearakeiset maalajit sisältäisivät 

hienorakeisia maalajeja pienempiä arseenipitoisuuksia, niissä oleva arseeni on 

sitoutunut heikommin, jolloin se on myös helpommin esimerkiksi kasvien käytettävissä 

ja myrkyllisempää.  

Suurin osa maaperässä esiintyvästä arseenista on peräisin arseenipitoisista 

mineraaleista. Tyypillisiä ihmislähtöisen arseenin pilaamia maa-alueita ovat sen sijaan 

esimerkiksi ampumarata- ja suolakyllästämöalueet. Maaperään on ihmistoiminnan 

vaikutuksesta voinut päästä arseenia myös graafisen-, maali-, metalli- ja 

öljynjalostusteollisuuden sekä romuttamoiden ja eläinsuojien vaikutuksesta (Lahermo 

et. al. 1996). Arseenia voi kulkeutua maaperään myös esimerkiksi 

puunkyllästyslaitoksilta, maalipigmenteistä sekä fosforilannoitteista (O’Neill 1995) sekä 

kaatopaikoilta sinne sijoitetuista pilaantuneista maamassoista tai erilaisista teollisen 

toiminnan jätteistä (Loukola-Ruskeeniemi & Lahermo 2004). 

2.5.3 Elohopea (Hg) 

Elohopea esiintyy luonnossa joko alkuaineena tai epäorgaanisina ja orgaanisina 

yhdisteinä. Yhdisteissä se esiintyy hapetusluvuilla +1 ja +2. Suomessa elohopeapitoisia 

mineraaleja esiintyy erityisesti mustaliuskeissa. Elohopea esiintyy maaperässä 
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tavallisesti metallisena elohopeana, elohopeasulfideina tai metyylielohopeana. Sen 

käyttäytymistä maaperässä säätelevät esiintymismuoto, maaperän olosuhteet ja 

orgaanisen aineksen määrä (Reinikainen 2007).  

Elohopea on raskasmetalli, joka on erittäin haitallista sekä ihmisille että ympäristölle 

(Reinikainen 2007) ja se kerääntyy herkästi vesiekosysteemeihin.  Pintamaahan 

elohopeaa päätyy erityisesti ilmalaskeumana. Luonnollisista lähteistä elohopeaa voivat 

levittää maaperään esimerkiksi metsäpalot ja tulivuorenpurkaukset. Tavallisemmin 

lähteenä ovat kuitenkin kaasut, jotka syntyvät orgaanisen aineksen hajoamisessa. 

Tyypillisiä elohopean hajakuormituslähteitä ovat etenkin metalliteollisuuden kuonat, 

laboratorioiden jätteet sekä jätteenkäsittely- ja polttolaitokset (Knox et al. 1999) sekä 

energiatuotannon polttoprosessit. Lisäksi elohopeaa käytetään esimerkiksi 

kaivostoiminnassa, sähkölaitteissa, paristoissa, lämpö- ja painemittareissa, maaleissa, 

kloorin tuotannossa sekä torjunta-aineena (Reinikainen 2007). Globaalisti 

merkittävimpiä elohopean päästölähteitä luontoon ovat olleet esimerkiksi kivihiilen ja 

öljyn polttaminen (Kyllönen et al. 2014). 

2.5.4 Kadmium (Cd) 

Kadmium on metallinen alkuaine ja sen hapetusluvut ovat +2 ja +1. Kadmium esiintyy 

erityisesti sulfidimalmeissa. Maaperässä sen pitoisuudet ovat normaalisti pieniä. 

Poikkeavan suuria luontaisia kadmiumpitoisuuksia voi esiintyä savi- ja turvemaissa. 

Kadmium kulkeutuu maaperässä kohtalaisen helposti ja sen yhdisteiden liikkuvuutta 

maaperässä lisäävät maaperän happamuus sekä orgaanisen aineksen ja metalleja 

sitovien saostumien vähyys (Reinikainen 2007). Suomen maaperän pintaosissa on 

todettu esiintyvän keskimäärin 0,11-0,38 mg/kg kadmiumia (Soveri 1997) ja moreenissa 

hieman enemmän, keskimäärin 1 mg/kg (Lahermo 1990). Orgaanista ainesta sisältävissä 

hienoainespitoisissa maissa tavataan yleensä suurempia kadmiumpitoisuuksia kuin 

karkearakeisten maalajitteiden maissa (Sippola & Mäkelä- Kurtto 1986). 

Kadmium on ympäristölle ja ihmiselle haitallinen metalli. Ihmisessä kadmium kertyy 

erityisesti munuaisiin, joissa jatkuva altistuminen voi aiheuttaa vaurioita. Kadmium 

kertyy myös sekä eläimiin että kasveihin ja se voi aiheuttaa ravintoketjuun vaikutuksia 

jo melko pienissäkin ympäristön pitoisuuksissa (Reinikainen 2007). Kadmiumin 
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haitallisuuteen vaikuttaa erityisesti sen esiintymismuoto; haitallisinta se on liukoisessa 

muodossaan (Louekari et al. 1991). Kadmiumia on käytetty teollisuudessa esimerkiksi 

akuissa ja paristoissa, raudan pintakäsittelyssä sekä väripigmenteissä. Kadmiumia voi 

päätyä ympäristöön myös ilmalaskeumana fossiilisten polttoaineiden ja jätteiden 

palamistuotteista sekä teollisuuden päästöistä. Kadmiumia löytyy myös rikastuneina 

peltomaista, johon sitä voi olla päätynyt ulkomaisista fosforilannoitteista (Lahermo et 

al. 2002 ja Hakala & Välimäki 2003).  Taajama-alueilla kadmiumia on voinut päästä 

pintamaahan myös autojen renkaista (Demetriades et al. 2010). 

2.5.5 Koboltti (Co) 

Koboltti on metallinen alkuaine, jonka hapetusasteet ovat (+1), +2, +3 ja +4. Se esiintyy 

luonnossa yleensä kiisuissa ja silikaateissa yhdessä magnesiumin, nikkelin ja raudan 

kanssa. Kobolttimineraalit ovat helposti rapautuvia ja koboltti voi pysyä suhteellisen 

hyvin liuenneena ja kulkeutua maaperässä. Kobolttia on maankuoressa keskimäärin 20 

mg/kg, peridotiiteissä 110 mg/kg, gabroissa 45 mg/kg ja graniiteissa 4 mg/kg. 

Moreeniaineksessa keskipitoisuus on 14,5 ± 6 mg/kg (mediaani 14,0 mg/kg). 

Pitoisuudet ovat keskimääräistä suurempia vihreäkivialueilla Pohjois-Suomessa ja 

pienimpiä rapakivigraniittien ja granitoidien alueilla. Moreenin hienoaineksessa 

kuningasvesiliukoisen koboltin osuus on 46 % kokonaismäärästä (Koljonen 1992). 

Koboltin liikkumista maaperässä kontrolloi etenkin adsorptio ja yhteissaostus rauta- ja 

mangaanioksidien kanssa (Rose et al. 1979). 

Koboltti on tärkeä hivenaine, mutta myös jossain määrin myrkyllinen, ja eräät sen 

yhdisteet on luokiteltu karsinogeenisiksi eli syöpää aiheuttaviksi sekä erittäin 

myrkyllisiksi vesieliöille. Kobolttia voi päästä maaperään teollisuudesta, jätteistä ja 

jätevesistä (Reinikainen 2007). Teollisuudessa koboltin merkittävimmät käyttökohteet 

ovat esimerkiksi lento- ja konemoottoreissa käytettävät metalliseokset sekä ladattavat 

akkuparistot. Kobolttia käytettään myös magneetteina, väriaineena, maalien 

kuivausaineena ja katalyyttinä öljy- ja kemianteollisuudessa (Kihlman & Lauri 2013). 
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2.5.6 Kromi (Cr) 

Kromi on metallinen alkuaine, jonka hapetusasteet luonnossa ovat +2, +3 ja +6. Kromi 

esiintyy kallioperässä tummien, mafisten mineraalien hilassa ja vähäisemmissä määrin 

oksidina. Kromia on maankuoressa keskimäärin 70 mg/kg, peridotiiteissä 2 300 mg/kg, 

gabroissa 250 mg/kg ja graniiteissa 10 mg/kg. Suomessa suurimmat kromipitoisuudet 

esiintyvät Pohjois-Suomessa mafisten vihreäkivien ja ultramafisten komatiittisten kivien 

alueilla. Pienimpiä pitoisuudet ovat granitoidien alueilla. Moreeniaineksessa 

keskipitoisuus on 69 ± 35 mg/kg (mediaani 60 mg/kg) eli vähemmän kuin maaperässä 

keskimäärin. Moreenin hienoaineksessa kromin liukenevuus on 40 % kokonaismäärästä 

(Koljonen 1992). Hienoainesvaltaisissa maalajeissa esiintyy usein karkearakeisia 

maalajeja suurempia määriä kromia, mikä johtuu hienoainespitoisen maa-aineksen 

runsaammasta sitoutumispaikkojen määrästä (McGrath 1995). 

Kolmiarvoinen kromi on ihmiselle välttämätön hivenaine. Sen sijaan kuudenarvoisena 

ja liuenneena se on myrkyllinen ja karsinogeeninen. Näin ollen kromin haitallisuus 

kasvaa pH:n myötä, koska haitallisempi Cr+6 on vallitseva muoto emäksisissä 

olosuhteissa. Kromin haitallisuus ja hyödyllisyys riippuvat siten suuresti sen 

esiintymismuodosta, joka on aina syytä selvittää (McGrath 1995). Kromia käytetään 

Suomessa etenkin nahka- ja kemianteollisuudessa, puunsuojauksessa sekä teräksen 

valmistuksessa (Reinikainen 2007). Sitä voi päästä maaperään ihmistoiminnan 

vaikutuksesta edellä mainittujen teollisuuden alojen lisäksi esimerkiksi fossiilisten 

polttoaineiden ja jätteiden poltosta sekä metalliteollisuudesta (McGrath 1995). 

2.5.7 Kupari (Cu) 

Kupari on metallinen alkuaine, joka esiintyy luonnossa hapetusasteilla 0, +1, +2 ja (+3). 

Kallioperässä kupari on kiisuina. Kuparikiisu (CuFeS2) on myös tärkeä malmimineraali. 

Maanpinnan olosuhteissa kupari voi esiintyä myös hydroksideina, oksideina, 

karbonaatteina ja jopa metallina. Kupari liikkuu maaperässä rapautumisen yhteydessä 

heikosti, joten se saattaa rikastua rapautumispaikalle jopa malmiksi. Kuparia on 

maankuoressa keskimäärin 30 mg/kg, gabroissa 12 mg/kg ja graniiteissa 12 mg/kg. 

Moreeniaineksessa kuparia on keskimäärin 24 ± 14 mg/kg (mediaani 20 mg/kg). 

Erityisesti kuningasvesiliukoista kuparia esiintyy eniten vulkaanisperäisten liuskeiden 
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alueilla ja vähiten korkeametamorfisten ja granitoidisten kivien alueilla.  Moreenin 

hienoaineksessa kuparin liukoisuus on peräti 88 %, joka osoittaa sen esiintyvän 

maaperässä lähinnä happoliukoisina kiisuina ja ollen helposti saatavilla ravinteeksi 

(Koljonen 1992). Kuparin pitoisuudet maaperässä riippuvat kallioperän pitoisuuksien ja 

ihmistoiminnan vaikutuksen lisäksi myös maaperän kuparinsitomiskyvystä sekä 

maaperäolosuhteiden vaikutuksesta kuparin liikkuvuuteen (Rose et al. 1979).  

Happamat maat sisältävät pääsääntöisesti vähemmän kuparia kuin emäksiset, 

humuspitoiset maat. Kuparia on lisäksi todettu esiintyvän runsaammin 

hienorakeisemmissa maalajeissa (Aubert & Pinta 1977). 

Kupari on välttämätön hivenaine ihmisille, eläimille ja kasveille. Se on myös tärkeä 

ravinne, ja kuparia tulee olla maaperässä 15–60 mg/kg, jotta sitä riittää kasvien ja 

eläinten elintoimintoihin. Suuremmissa määrissä kupari on kuitenkin myrkyllistä 

(Koljonen, 1992, Aubert & Pinta 1997). Kupariyhdisteistä erityisesti kuparikloridi ja 

kuparisulfaatti ovat ympäristölle ja terveydelle haitallisia (Reinikainen 2007). 

Maaperään ihmistoiminnan seurauksena joutunut kupari on usein maaperän 

mineraaleihin sitoutunutta kuparia liukoisemmassa muodossa, jonka seurauksena se on 

myös haitallisempaa. Kuparia on käytetty Suomessa esimerkiksi puutavaran 

kyllästysaineissa, teollisuuden metalliseoksissa ja väripigmenteissä. Paikallisia 

ympäristöön päässeen kuparin lähteitä ovat tavallisesti lannoitteet, kaatopaikat sekä 

yhteiskunta- ja teollisuusjätevedet. Kuparia voi levitä ympäristöön laajalti myös 

kivihiilen ja öljyn poltosta metallinjalostuksen ja kaivostoiminnan päästöistä 

esimerkiksi ilmakulkeumana (Reinikainen 2007). 

2.5.8 Lyijy (Pb) 

Lyijy on metallinen alkuaine, joka esiintyy luonnossa hapetusasteilla 0, +2 ja +4. Se 

esiintyy kiisuissa, erityisesti lyijyhohteessa (PbS), mutta myös silikaateissa. Lyijy on 

rapautumisen yhteydessä heikkoliukoinen. Maanpinnan olosuhteissa se muodostaa 

lyijyhohteen lisäksi useita muita erilaisia mineraaleja, kuten sulfaatteja ja karbonaatteja, 

ja saattaa jopa rikastua malmiksi rapautumispaikalle. Maankuoressa kuparia on 

keskimäärin 15 mg/kg, gabroissa 4 mg/kg ja graniiteissa 20 mg/kg. Happoliukoista 

lyijyä on moreeniaineksessa keskimäärin 3,2 mg/kg (mediaani 2,5 mg/kg). 

Määrityksissä on kuitenkin käytetty vain kuningasvesiliukoisuuteen perustuvia 
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määrityksiä, joten pitoisuudet ovat selvästi pienemmät kuin kokonaislyijyn määrä, ja 

kuvaavat lähinnä kiisujen sisältämää lyijyä. Lyijyn pitoisuudet ovat korkeimpia 

graniittien, ja erityisesti rapakivigraniittien alueella Kaakkois-Suomessa. Maaperässä 

lyijy sitoutuu erityisesti orgaaniseen ainekseen, mutta myös savekseen sekä alumiini-, 

mangaani- ja rautasaostumiin (Koljonen 1992). Lyijyn käyttäytymistä maaperässä 

säätelevät erityisesti maaperän sidontakapasiteetti, hapetus-pelkistysolot sekä 

happamuus (Rose et al. 1979). Lyijy kykenee kulkeutumaan ilmassa pitkiäkin matkoja, 

mutta maaperässä se kulkeutuu hitaasti (Hakala & Välimäki 2003).  

Lyijy on elolliselle luonnolle myrkyllistä erityisesti sen ionisessa muodossa (Rose et al. 

1979). Se kertyy ihmiseen ravintoketjussa ja on todettu olevan erityisen haitallista 

kehitysikäisille lapsille, mikä tulee ottaa huomioon, kun arvioidaan maaperän lyijyn 

mahdollisesti aiheuttamaa terveysriskiä (Reinikainen 2007). Lyijy on eräs teollisuuden 

käytetyimmistä mineraaleista, jossa sitä on käytetty etenkin maalipigmenteissä, 

putkissa, metalliseoksissa ja sähkökaapeleissa (Niini et al. 2007). Suomessa paikallista 

lyijykuormitusta ovat aiheuttaneet myös muun muassa luodit, autojen akut, 

kuparisulattamot ja ampumaratojen haulit. (Reinikainen 2007). Maaperään päätyvästä 

lyijystä suurin osa tulee ilmalaskeumina. Ilmaan lyijyä vapautuu esimerkiksi metalli- ja 

kemianteollisuudesta, hiilivoimaloista ja paristoteollisuudesta ja luontaisesti esimerkiksi 

maan eroosiossa, pensaspaloissa ja tulivuorenpurkauksissa. Aiemmin moottoriliikenne 

oli suurin päästöjen aiheuttaja, mutta lyijyttömään bensiiniin siirtyminen on pienentänyt 

merkittävästi ilman lyijypitoisuutta (Lahermo et al. 2002). Myös metalli- ja 

akkuteollisuuden lyijypäästöjä on saatu merkittävästi pienentymään ja lisäksi 

lyijyhaulien kieltäminen vesilintujen metsästyksessä vuonna 1996 poisti tämän 

kohtalaisen merkittävän lyijypäästöjen lähteen. Lyijylaskeuman vähenemisestä 

huolimatta lyijypitoisuudet maaperässä säilyvät pitkään ennallaan aiemmin mainitun 

tehokkaan sitoutumisen ja vähäisen kulkeutumisen vuoksi (Hakala & Välimäki 2003). 

2.5.9 Nikkeli (Ni) 

Nikkeli on metallinen alkuaine, joka luonnossa esiintyy hapetusasteilla +1, +2 ja +3. 

Suomen maa- ja kallioperässä nikkeli esiintyy luontaisesti sulfidimineraaleissa sekä 

rautasulfidi- ja silikaattimineraaleihin sitoutuneena (Koljonen 1992). Maaperässä se 

sitoutuu alumiinipitoisiin savimineraaleihin ja orgaaniseen ainekseen (Reinikainen 
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2007). Maankuori sisältää nikkeliä keskimäärin 40 mg/kg, peridotiitit 2000 mg/kg, 

gabrot 130 mg/kg ja graniitit 5 mg/kg. Moreeniaineksessa nikkelin keskipitoisuus on 

27,2 ± 19 mg/kg (mediaani 24,1 mg/kg). Suurimmat nikkelipitoisuudet Suomessa 

löytyvät Pohjois-Suomen komatiittien ja mafisten vihreäkivien alueilla. 

Kuningasvesiliukoisen nikkelin määrä on 61 % kokonaismäärästä (Koljonen 1992). 

Nikkelin käyttäytymistä maaperässä säätelee erityisesti maaperän happamuus. Kuten 

esimerkiksi lyijyn ja kadmiumin kohdalla, myös nikkelin liikkuvuus kasvaa mitä 

happamampi maaperä on. Humus ja muu orgaaninen aines sen sijaan pidättää nikkeliä 

tehokkaasti. Nikkelillä on taipumus rikastua hienoainespitoiseen maahan. Siten 

hienoainespitoinen maa-aines sisältää yleensä karkearakeisia maalajeja enemmän 

nikkeliä (Rose et al. 1979). 

Nikkeli on pieninä annoksina tärkeä hivenaine, mutta tietyt sen yhdisteet ovat 

karsinogeenisiä ja myrkyllisiä etenkin hengitettynä. Nikkeliä käytetään muun muassa 

metalliseoksissa, ruostumattoman teräksen valmistuksessa, paristoissa sekä työkaluissa 

ja sähkö- ja polttomoottoreissa. Maaperään voi päästä nikkeliä myös ilmalaskeumana 

metalli- kaivos- ja energiantuotannon kuonista ja tuhkista, kivihiilen poltosta 

(Reinikainen 2007), liikenteen päästöistä ja fosforilannoitteista (McGrath 1995).  

2.5.10 Sinkki (Zn) 

Sinkki on luonnossa yleinen metalli, jonka hapetusaste on +2. Sinkki esiintyy 

kallioperässä sinkkivälkkeenä (ZnS), mutta sitä tavataan myös muissa kiisuissa ja 

silikaateissa. Sinkki on helposti liukeneva ja muodostaa maaperässä monia erilaisia 

yhdisteitä (Koljonen 1992). Suuret kallioperän sinkkipitoisuudet heijastuvat myös sitä 

peittävän maaperän sinkkipitoisuuteen. Esimerkiksi mustaliuskeiden alueilla myös 

maaperän sinkkipitoisuudet ovat yleensä korkeita (Lahermo et al. 2002). Maaperässä 

sinkki sitoutuu erityisesti rauta- ja mangaanisaostumiin sekä saviainekseen. 

Maankuoressa sinkkiä on keskimäärin 80 mg/kg, gabroissa 100 mg/kg ja graniiteissa 50 

mg/kg. Moreeniaineksessa sinkkiä on keskimäärin 66 ± 34 mg/kg (mediaani 57 mg/kg). 

Suurimmat moreeniaineksen sinkkipitoisuudet sijoittuvat Etelä-Suomen kiisumalmi- ja 

Lapin granuliittiyöhykkeille. Kuningasvesiliukoisen sinkin osuus moreenin 

hienoaineksessa on keskimäärin 48 % kokonaismäärästä (Koljonen 1992). 
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Sinkki on ihmisille, eläimille ja kasveille tärkeä hivenaine, jonka puutos voi aiheuttaa 

kehityshäiriöitä. Maaperään ihmistoiminnan vaikutuksesta päässyt sinkki on usein 

liukoisemmassa muodossa kuin luontaisesti esiintyvä sinkki. Sinkki on hyvin paljon 

käytetty metalli, joka leviää ihmistoiminnan vaikutuksesta helposti luontoon. Sinkkiä 

käytetään runsaasti etenkin metalliteollisuudessa, esimerkiksi teräksen ja raudan 

pinnoitukseen sekä erilaisissa messinkiseoksissa. Sinkkiä pääsee ihmisen vaikutuksesta 

myös ilmaan, pääasiassa fossiilisten polttoaineiden ja erilaisten teollisten prosessien 

myötä (Lahermo et al. 2002). Sinkkiä voi päästä ympäristöön myös maataloudesta sekä 

liikenteestä; autojen renkaat sisältävät sinkkiä (Demetriades et al. 2010).  

2.5.11 Vanadiini (V) 

Vanadiini on metallinen alkuaine, joka esiintyy luonnossa hapetusasteilla +2, +3, +4 ja 

+5. Se esiintyy lähinnä tummissa mineraaleissa yhdessä raudan kanssa. Maaperässä 

vanadiini sitoutuu savekseen, orgaaniseen ainekseen sekä rauta- ja mangaanisaostumiin 

(Lahermo et al. 2002). Maankuoressa vanadiinia on keskimäärin 100 mg/kg, gabroissa 

260 mg/kg ja graniiteissa 70 mg/kg. Vanadiinin keskipitoisuus moreeniaineksessa on 83 

± 28 mg/kg ja mediaani 79 mg/kg. Suurimmat pitoisuudet moreenissa esiintyvät 

mafisten ja ultramafisten kivien alueella Pohjois-Suomessa sekä jossain määrin myös 

svekokarjalaisten liuskeiden alueella. Pitoisuudet ovat pieniä granitoidisten kivilajien ja 

rapakivigraniittien alueilla Keski- ja Etelä-Suomessa.  

Moreenin hienoaineksen kuningasvesiliukoisen vanadiinin osuus on 43 % 

kokonaismäärästä. Suomen maaperässä vanadiini esiintyy pääasiallisesti mafisissa 

mineraaleissa, joten vanadiinipitoisuudet maaperässä heijastelevat selvästi alapuolisen 

kallioperän pitoisuuksia (Koljonen 1992). Vanadiinin sitoutumista maaperään säätelevät 

happamuus, hapetus-pelkistysolosuhteet sekä sitovien komponenttien (rauta-

mangaanisaostumat, orgaaninen aines, saves) määrä. Suurin osa maaperässä esiintyvästä 

vanadiinista on sitoutunut edellä mainittuihin komponentteihin (Edwards et al. 1995). 

Vanadiini esiintyy hienorakeisissa maalajeissa karkearakeisia maalajeja runsaampana 

(Aubert & Pinta 1977). 
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Ihmiselle vanadiini on tärkeä hivenaine, mutta sen tarve on hyvin pieni. Vanadiinin 

myrkyllisyys kasvaa hapetusluvun myötä. Vanadiinia käytetään muun muassa teräksen 

ja raudattomien metalliseosten valmistuksessa sekä kemikaaleissa. Sitä voi vapautua 

ympäristöön ihmislähtöisesti myös kivihiilen käytöstä (Lahermo et al. 2002), fossiilisten 

polttoaineiden polttamisesta ja öljynjalostuksesta (Edwards et al. 1995). 

2.5.12 PAH-yhdisteet 

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt eli PAH-yhdisteet muodostuvat yhteen liittyneistä 

fuusioituneista bentseenirenkaista. PAH-yhdisteet ovat herkästi kaukokulkeutuvia sekä 

usein helposti kasveihin ja eläimiin kertyviä, heikosti haihtuvia ja karsinogeenisiä. Ne 

pysyvät maaperässä sitoutuen voimakkaasti maa-ainekseen. Ihmiset altistuvat yleensä 

PAH-yhdisteille hengittämänsä pölyn kautta (Niini et al. 2007). PAH-yhdisteillä voi 

olla maaperässä myös lukuisia hajoamistuotteita, joiden ominaisuuksista ja 

myrkyllisyydestä ei ole vielä paljon tietoa (Reinikainen 2007). 

PAH-yhdisteitä syntyy usein epätäydellisessä palamisessa ja luonnon prosesseista 

esimerkiksi tulivuorenpurkausten tai metsäpalojen yhteydessä. Kuitenkin yli 90 % 

PAH-yhdisteiden päästöistä johtuu ihmislähtöisestä energiantuotannosta (Johnson et al. 

2011). Ihmislähtöisiä PAH-yhdisteiden lähteitä ovat muun muassa puulämmitys, 

asfalttiteollisuus, dieselmoottorien päästöt liikenteessä, fossiilisten polttoaineiden poltto 

ja tupakointi (Niini et al. 2007). Koska useat epätäydellisen palamisen ja pyrolyysin 

reaktiot suosivat PAH-yhdisteiden muodostamista, niitä on levinnyt laajalle 

ympäristöön (Eby 2004).  

2.5.13 PCB-yhdisteet 

Polyklooratut bifelyynit eli PCB-yhdisteet ovat orgaanisia yhdisteitä ja kuuluvat niin 

kutsuttuihin POP-yhdisteisiin eli ne ovat ympäristössä hitaasti hajoavia ja 

kaukokulkeutuvia sekä kertyvät herkästi eliöihin ja rikastuvat ravintoketjuihin (Hakala 

& Välimäki 2003). PCB-yhdisteitä on 209 erilaista kongeneeria, jotka poikkeavat 

toisistaan esimerkiksi kloorin määrän suhteen (Johnson et al. 2011). 
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PCB-yhdisteet ovat eräitä vaarallisimmista haitta-aineista ympäristössä, koska ne 

aiheuttavat merkittäviä ekotoksikologisia haittoja niin eläinkunnalle kuin ihmisille 

(Johnson et al. 2011). Eläimissä PCB-yhdisteet kertyvät rasvakudokseen ja voivat 

aiheuttaa esimerkiksi häiriöitä immuunijärjestelmissä. Yhdisteiden tehokasta 

kaukokulkeutumista kuvaa se, että niitä on tavattu hyvinkin kaukana päästölähteistä, 

kuten Antrarktiksella (Niini et al. 2007).  

PCB-yhdisteitä voi päätyä ympäristöön erilaisista vielä nykyäänkin käytössä olevista tai 

käytöstä poistetuista tuotteista, kuten hydrauliikkaöljyistä, elektronisita laitteista, 

tiivisteistä tai maaleista (Johnson et al. 2011). Niitä on käytetty runsaasti myös leikkuu- 

ja voiteluöljyissä sekä eristeinä muuntajissa (Niini et al. 2007). Vuodesta 1990 PCB-

yhdisteiden ja niitä sisältävien tuotteiden valmistus, maahantuonti, myynti tai 

luovuttaminen on ollut Suomessa kiellettyä (Komulainen et al. 2010) Vaikka 

yhdisteiden käyttö Suomessa on virallisesti lopetettu, niitä saattaa tihkua ympäristöön 

esimerkiksi jätteenpoltosta kaatopaikoilta, tai rakennustyömailta vanhoja 

elementtisaumoja korjattaessa tai purettaessa. Koska PCB-yhdisteet hajoavat hyvin 

hitaasti maaperässä, voidaan luonnossa havaita vielä useita vuosikymmeniä sitten 

syntyneitä päästöjä (Hakala & Välimäki 2003). Maaperässä voidaan havaita merkittäviä 

PCB-yhdisteitä myös esimerkiksi 1970-luvulla rakennettujen kerrostaloalueiden 

pihoilla, jotka ovat päätyneet pintamaahan rakentamisen tai saneeraustöiden yhteydessä 

(Hellman et al. 2003). 
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3 TUTKIMUSALUEEN KUVAUS 

Rovaniemen kaupunki on entisen Lapin läänin pääkaupunki, joka sijaitsee Lapin 

maakunnan eteläosassa napapiirin tuntumassa. Kaupunki sijoittuu Kemijoen ja 

Ounasjoen risteykseen. Rovaniemi on pinta-alaltaan Euroopan suurin kaupunki ja 

väkiluvultaan (61 835 asukasta vuonna 2015) Suomen 16. suurin. Kaupungin väestö on 

keskittynyt keskustan alueelle. 86,7 % väestöstä asui keskuksen suuralueella vuoden 

2015 lopussa (Rovaniemen kaupunki 2017). Tämän tutkimuksen tutkimusalue sijoittuu 

kaupungin keskustaan ja sitä lähimmin ympäröiviin alueisiin (Kuva 1). 

  

Kuva 1. Tutkimusalue (Pohjakartta © Maanmittauslaitos). 

Rovaniemi sijaitsee liikenteellisesti keskeisellä paikalla. Kaupungin keskiosasta löytyy 

neljä Kemijoen ja Ounasjoen ylittävää siltaa. Kaupungin keskustaa halkoo 

vilkasliikenteinen Valtatie 4 eli nelostie, joka on pisin yhtäjaksoinen tie Suomessa. 

Keskustan tuntumassa kulkevat myös Kantatiet 78 eli Kajaanintie, 79 eli Kittiläntie ja 
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eli Kuusamontie 81 (Kuva 2). Nelostie sekä Kantatiet 79 ja 81 ovat Rovaniemen 

keskustan kohdalla nelikaistaisia. 

 

Kuva 2. Rovaniemen kaupungin keskiosan merkittävimmät tiet  

(Lähde: http://www.mattigronroos.fi/Tiet/Vt4.htm). 

3.1 Kallioperä 

Rovaniemen karttalehtialue voidaan jakaa karkeasti kahteen kallioperältään 

poikkeavaan alueeseen. Itäosan kallioperä edustaa vanhaa svekokarjalaisen vuorijonon 

syvälle kulunutta juuriosaa. Siihen kuuluu myös niin kutsuttu Peräpohjolan liuskejakso, 

joka kulkee länsi-itäsuuntaisena vyöhykkeenä jokilaakson kohdalla (Lehtinen et al. 

1998). Liuskeet koostuvat kvartsiiteista, osaksi kalkkipitoisista arkosiiteista, 

kiilleliuskeista ja –gneisseistä sekä amfiboliiteista. Liuskealueen pohjois- ja eteläosan 

kallioperä koostuu graniiteista ja migmatiiteistä muodostuneeseen graniittimassiiviin, 

johon kuuluu myös kiillegneisseistä ja suonigneisseistä koostuvat reunavyöhykkeet. 

Yhdessä ne muodostavat niin kutsutun Keski-Lapin graniittikompleksin (Perttunen et al. 

1996). Tämän tutkimuksen tutkimusalue sijoittuu liuskejakson alueelle (Kuva 3). 
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Maasto alueella on korkeussuhteiltaan vaihtelevaa. Korkeimmat huiput ovat 230–240 

metrin korkeudella. Paljastumia on erityisesti korkeimman rannan alapuolella 

sijaitsevilla lakimailla ja vaarojen rinteillä, alavimmilla mailla niitä esiintyy 

huomattavasti niukemmin. Lähes koko karttalehden alue on ollut mannerjään sulamisen 

jälkeisen Itämeren pinnan alapuolella. Topografia noudattelee kallioperän rakenteita. 

Ympäristöstä ovat kohollaan erityisesti liuskealueen kulutusta kestävät kivilajit, kuten 

Korkalovaaran ja Ounasvaaran kvartsiitit. Kulutusta ja rapautumista hyvin kestävät 

graniitit ja migmatiitit muodostavat pohjoisosaan yhtenäisen vaara-alueen. Paljastumat 

ovat jakautuneet pohjoisosassa liuskealueeseen nähden tasaisemmin, mahdollisesti 

yksipuolisemman litologian johdosta (Kujansuu et al. 1982). 

 

 

Kuva 3. Tutkimusalueen kallioperä (Pohjakartta © Maanmittauslaitos, geologinen 

aineisto: GTK) 

3.2 Maaperä 

Kartta-alueen yleisin maalaji on moreeni, jota on maa-alasta 44,3 % ja koko pinta-alasta 

40 %. Moreeniselänteiden ja –kumpareiden osuus on noin 7 %. Turvekerrostumat 

peittävät noin kolmasosan maapinta-alasta. Jäätikköjokikerrostumat käsittävät vain 1,3 
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%, mutta ne ovat silti alueen merkittävimpiä soran, hiekan ja pohjaveden lähteitä. 

Jäätikköjokikerrostumien ulkopuolella on hiekka- ja jokikerrostumia maapinta-alasta 

noin. 7,8 %, mutta niiden geologinen merkitys ei ole huomattava. Silttialueet käsittävät 

vain 1 %. Alueen kallioisuus on 3,4 %, ja se vastaa suurin piirtein koko maan 

keskiarvoa. Kalliopaljastumia esiintyy eniten vaaralohkojen ylärinteillä. Rovaniemen 

kartta-alueen maapeitteen paksuus on keskimäärin 14,5 m, joka on huomattavasti 

suurempi kuin koko maan keskiarvo 8,6 m ja Lapin keskiarvo 5,9 m. Maapeite on 

kuitenkin jakautunut epätasaisesti noudatellen kallioperän suurmuotoja. Suurissa 

jokilaaksoissa ja suurimpien jäätikköjokikerrostumien kodalla maapeitteen paksuus voi 

olla useita kymmeniä metrejä. Vesistöjen osuus Rovaniemen kartta-alueen pinta-alasta 

on 9,2 % (Kujansuu et al. 1982). Alueen yleistetty maaperäkartta on esitetty Kuvassa 4. 

 

Kuva 4. Yleistetty maaperäkartta tutkimusalueesta (Pohjakartta © Maanmittauslaitos, 

geologinen aineisto: GTK). 

3.3 Geokemia 

Suomi on koko maan kattavien moreenigeokemiallisten kartoitusten (Koljonen 1992) 

sekä tarkempien geokemiallisten tutkimusten (Eklund 2008) perusteella jaettu 

geokemiallisiin suuralueisiin ja edelleen valtakunnallisiin taustapitoisuusprovinsseihin. 
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Rovaniemen kaupunki ei kuulu suurten metalli- tai arseeniprovinssien alueisiin. Se 

sijoittuu kahden metalliprovinssin väliin, Keski-Lapin granitoidialueelle, lähelle Kemin 

metalliprovinssia (Kuva 5). Keski-Lapin granitoidialue koostuu pääosin graniiteista ja 

vain vähäisissä määrin mafisista piiköyhistä kivilajeista. Granitoidit koostuvat pääosin 

kiilteestä, kvartsista ja maasälvästä. Granitoidialueella moreenissa rikastuneina 

esiintyvät Ba, Na ja W ja köyhtyneinä As, Co, Cs, Cu, Li, Pb, REE, S, Sb, Y ja Zn. 

Alueella ei esiinny merkittäviä malmimineralisaatioita. Alkuaineiden esiintyminen 

moreenissa viittaa kiisumalmien tai pegmatiitteihin liittyvien malmien 

epätodennäköiseen esiintyvyyteen alueella, molybdeeniä lukuun ottamatta. Moreeni on 

suurimmaksi osaksi ravinneköyhää, kuten runsaspiihappoisten kivilajien alueet 

yleensäkin, joten niiden puuttuminen on granitoidien alueella todennäköistä (Koljonen 

1992). 

 

Kuva 5. Suomen arseeniprovinssit vasemmalla ja metalliprovinssit oikealla sekä 

Rovaniemen sijainti niihin nähden. Kemin metalliprovinssia kuvaa oikeanpuoleisessa 

kartassa numero 5 (Modifoitu GTK:n TAPIR-palvelun kuvista). 
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NÄYTTEENOTTO JA ANALYTIIKKA 

Projektin näytteenotto suoritettiin kesien 2013 ja 2014 aikana Rovaniemen kaupungin 

omistamilla alueilla kaupungin keskustan ja sitä ympäröivien taajamien alueilla. 

Näytteenotto jakautui kahdelle vuodelle siten, että kumpanakin kesänä otettiin 50 

näytepisteestä yhteensä 110 pintamaanäytettä, joista 10 oli duplikaattinäytteitä. Kesällä 

2014 otettiin lisäksi 10 näytettä PAH- ja PCB-analyysejä varten eri puolilta 

näytteenottoaluetta. Koko tutkimuksessa näytteenottopisteitä oli siis 100 ja näytteitä 

otettiin yhteensä 220 kappaletta. 

3.4 Näytteenotto 

Alustava näytteenottosuunnitelma laadittiin ArcGIS-ohjelmalla. Näytepisteet pyrittiin 

suunnitteluvaiheessa sijoittamaan mahdollisimman tasaisesti valitulle tutkimusalueelle 

sellaisille paikoille, jotka edustivat jotakin urbaania maankäyttömuotoa. Tarkempi 

näytteenottopaikka valikoitui kentällä suoritetun lähemmän tarkastelun perusteella.  

Kuva 6 esittää lopullisten näytteenottopisteiden sijainnit kartalla. 

 

Kuva 6. Tutkimusalue ja näytepisteet (Pohjakartta © Maanmittauslaitos). 
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Koska tarkoituksena oli kartoittaa kaupunkialueiden ja taajamien pintamaan 

taustapitoisuuksia, varsinaisia pilaantuneita maita pyrittiin välttämään. Sen sijaan 

tavanomaista esimerkiksi asutuksesta, liikenteestä tai teollisuudesta johtuvaa maaperän 

hajakuormitusta ei rajattu ulkopuolelle, koska ihmistoiminnan vaikutus pitosuuksiin oli 

tutkimuksen eräitä kiinnostuksen kohteita. Näytteenotto jakautui kahdelle vuodelle 

siten, että ensimmäisenä kesänä näytteitä otettiin ydinkeskustassa ja sitä ympäröivillä 

alueilla, ja toisena kesänä ensimmäisiä alueita ympäröivissä kaupunginosissa. 

Yleisin maalaji olivat erilaiset täyttömaat, yleisimmin vaihtelevan raekoon täyttö, sekä 

multa tai puistomulta (Kuva 7). Näytteenottopaikat edustivat lähinnä herkimpiä ja 

runsaasti käytettyjä urbaaneja maankäyttömuotoja. Yleisimpiä näytteenottopisteiden 

kohteita olivat puolestaan koulujen ja päiväkotien pihat, puistot, urheilukentät ja 

polkujen tai pyöräteiden varret (Kuva 8). 

PAH- ja PCB-näytteet sijoittuivat yksi moreenin ja loput täyttömaiden alueille. 

Maankäyttömuodoltaan pisteet edustivat koulun ja päiväkodin pihoja, pyörätien vartta, 

pihapiiriä ja kaupunkipuistoa. 

 

Kuva 7. Eri maalajien osuudet näytepisteistä prosentteina koko näyteaineistosta. 

Kokonaisnäytemäärä 100 kappaletta. 
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Kuva 8. Eri maankäyttömuotojen osuudet näytepisteistä prosentteina koko 

näyteaineistosta. Kokonaisnäytemäärä 100 kappaletta. 

Näytteenotossa noudatettiin Euroopan geologisten tutkimuslaitosten (EuroGeoSurveys) 

URGE-oheistusta (esim. Demetriades & Birke 2015 ja Ottesen 2009). Valittuun 

paikkaan kaivettiin kenttälapiolla matalahko kuoppa, jonka yksi seinämä puhdistettiin 

kontaminaation välttämiseksi. Kuopan puhdistetusta seinämästä otettiin kumihanskat 

kädessä noin 300g pintamaanäytettä 1-10 cm syvyydestä muovikauhalla Rilsan©-

pussiin. Lisäksi jokaisesta pisteestä otettiin erikseen 500g näytettä XRF-analyysiä 

varten Minigrip®-pussiin. Joka 10. pisteestä otettiin lisäksi rinnakkaisnäytteet sekä 

kymmenestä pisteestä lisäksi näyte PAH- ja PCB-yhdisteiden analysointia varten sekä 

yhdestä pisteestä rinnakkaisnäyte niille. Kuva 9 on esimerkkikuva projektin 

näytteenotosta. 

Näytteenottopaikka kuvattiin siten, että vähintään yksi kuva esitti näytteenottokuoppaa 

ja yksi tai useampi kuva näytteenottopaikkaa yleisesti (Kuvat 10 ja 11). 

Näytteenottopisteen koordinaatit tallennettiin GPS-laitteeseen. Näytetunnus, 

päivämäärä, näytteenottaja, koordinaatit, maankäyttömuoto, maalaji sekä muut 

tarpeelliset tai muuten esille tulevat seikat, kuten joissain tapauksissa mahdolliset 

pilaantumisen lähteet, kirjattiin kenttähavaintokorttiin sekä GTK:n PikkuMaapeli-

tietojärjestelmäsovellukseen maastotallentimella. 
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Kuva 9. Näytteenottoa palvelutalon piha-alueella. (Kuva: Marianne Valkama). 

 

Kuva 10. Erään näytepisteen näytteenottokuoppa (Kuva: Marianne Valkama). 
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Kuva 11. Esimerkkejä tutkimuksen erilaisista näytteenottopaikoista (uimaranta, 

leikkipuisto, urheilukenttä ja päiväkoti) (Kuvat: Marianne Valkama). 
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3.5 Analyysimenetelmät 

3.5.1 Laboratorioanalyysi 

Jokaisesta näytteenottokuopasta otettiin kaksi pintamaanäytettä, joista toinen oli 

tarkoitettu laboratorioanalyysiä ja toinen XRF-analyysiä varten. Puolet näytteistä 

lähetettiin Labtium Oy:lle laboratorioanalyysiin. Näytteet kuivattiin 40 asteen 

lämpötilassa ja seulottiin alle 2 mm fraktioon, jonka jälkeen niistä määritettiin 

kuningasvesiliukoiset monialkuainepitoisuudet ICP-MS- ja ICP-OES-menetelmillä. 

Lisäksi näytteistä määritettiin elohopean pitoisuudet pyrolyyttisesti Hg-analysaattorilla 

ja orgaanisen hiilen määrä hiilianalysaattorilla. Tulosten käsittelyssä määritysrajan alle 

jääneiden tulosten kohdalla käytettiin arvona analyysimenetelmän määritysrajan 

puolikasta. PAH- ja PCB-yhdisteet tutkittiin yhteensä kymmenestä näytepisteestä. 

Näytteet lähetettiin analysoitavaksi Nablabs Oy:lle, jossa näytteet kuivattiin ja 

analysoitiin (PAH-yhdisteillä menetelmä O20-A ja PCB-yhdisteillä menetelmä O-35).  

3.5.2 pXRF-analyysi 

pXRF-analyysi tehtiin Innox-X Systems’n Olympys Delta 6000 Premium-

analysaattorilla, joka on kenttä-XRF- eli pXRF-analysaattori. Laitteella voidaan mitata 

alkuainepitoisuuksia jaksollisen järjestelmän mukaisesti magnesiumista uraaniin, mutta 

ei magnesiumia kevyempiä aineita. Laitteen toiminta perustuu sen mittauksessa 

tuottamaan 15-40 keV jännitteen röntgensäteilyyn. Laitteesta valitaan tarpeen 

mukaisesti mittausmoodi, joka on joko soil- tai mining/mining+. Soil-moodia käytetään 

yleisesti ympäristötutkimuksissa. Se soveltuu alkuaineille joita voidaan odottaa olevan 

näytteessä alle 20 000 mg/kg (2 %) kokonaispitoisuudesta; esimerkiksi Ag, As, Bi, Ca, 

Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Rb, S, Sb, Se, Sn, Sr, Th, Ti, U, V, W, 

Zn ja Zr ovat tällaisia alkuaineita. Mining ja mining+ -moodit soveltuvat alkuaineille, 

joiden pitoisuus näytteessä on noin 5 000-1 000 000 mg/kg (0,5-100%), jollaisia ovat 

esimerkiksi Ag, As, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Nb, Ni, Sb, Sn, Pb, Ti, V, W, Zn 

ja Zr (Hatakka et al. 2015). Tutkimuksen pXRF-näytteet analysoitiin pian näytteenoton 

jälkeen toimistolla kosteana suoraan näytteenottopussissa kelmun läpi sekä soil- että 

mining+ -mittausmoodeilla. Tämän jälkeen näytteet kuivattiin 40 asteen lämpötilassa ja 

analysoitiin uudelleen kuivana samoilla moodeilla.  
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3.6 Laadunvarmistus 

Laadunvarmistus perustui maastossa joka kymmenennestä näytteenottopisteestä 

otettuihin rinnakkaisnäytteisiin (yhteensä 11 näytettä, josta yksi oli PAH- ja PCB-

näyte), laboratorion tekemiin uusinta-analyyseihin (yhteensä 6 näytettä) sekä GTK:n 

omiin laadunvalvontanäytteisiin (yhteensä 2 näytettä). Myös pXRF-näytteille otettiin 

laadunvarmistusta varten rinnakkaisnäytteet joka kymmenennestä pisteestä (yhteensä 10 

näytettä) ja mittauksen laadunvarmistuksessa käytettiin GTK:n standardinäytteitä, joita 

mitattiin tasaisin välein mittauksen välissä.  

Laboratorioanalyysin laadunvarmistuksen korrelaatiokertoimet tutkituille alkuaineille 

on esitetty Taulukossa 2. Kullan, molybdeenin, platinan ja telluurin kohdalla maastossa 

otetut rinnakkaisnäytteet eivät korreloineet kovin hyvin. Erityisesti kullan kohdalla tämä 

voi johtua kyseisen alkuaineen pistemäisestä esiintymisestä. PIMA-alkuaineiden osalta 

korrelaation voidaan katsoa olevan merkittävä. Korrelaatio oli samankaltainen myös 

pXRF-näytteiden osalta. Kuva 12 esittää lyijyn korrelaation kentän ja laboratorion 

rinnakkaisnäytteissä esimerkinomaisesti. Myös kuvaajasta voidaan todeta lyijyn 

korreloivan rinnakkaisnäytteissä hyvin. 

Taulukko 2. Alkuaineiden korrelaatiotarkastelu kenttänäytteiden (yhteensä 11 paria) ja 

laboratorion uusintanäytteiden (yhteensä 6 paria) osalta.  

  Rinnakkaisnäytteet   Rinnakkaisnäytteet   Rinnakkaisnäytteet 
  Kenttä Laboratorio   Kenttä Laboratorio   Kenttä Laboratorio 

Al 0,967 0,995 Au 0,511 0,931 Se 0,995 0,998 
Sb 0,850 0,997 Cu 0,956 1,000 Zn 0,998 1,000 
As 0,965 0,999 La 0,969 0,995 Sc 0,969 0,996 
Ba 0,991 0,998 Li 0,978 0,995 Sr 0,985 0,998 
Be 0,819 0,996 Pb 0,959 0,998 Te 0,810 0,985 
Hg 1,000 1,000 Mg 0,988 0,999 Sn 0,995 0,999 
P 0,996 1,000 Mn 0,991 0,999 TI 0,580 0,948 
C 0,990 1,000 Mo 0,353 0,998 Ti 0,982 0,999 
Ag 1,000 1,000 Na 0,909 0,998 Th 0,965 0,995 
Cd 0,998 0,998 Ni 0,924 0,998 U 0,976 0,996 
K 0,931 0,999 Pt 0,752 0,992 V 0,961 0,997 
Ca 0,974 0,987 Zr 0,960 0,994 Bi 0,999 0,997 
Co 0,965 0,999 Fe 0,968 0,999 W 0,855 0,992 
Cr 0,965 0,999 S 0,992 0,999 Y 0,957 0,994 
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Kuva 12. Lyijyn korrelaatio maastossa ja laboratoriossa otetuissa rinnakkaisnäytteissä. 

Sininen väri kuvastaa laboratorion uusinta-analyysejä (yhteensä 6 kpl) ja punainen väri 

maastossa otettuja rinnakkaisnäytteitä (yhteensä 10 kpl). 

3.7 Tilastolliset menetelmät 

Kentällä sekä käsin että PikkuMaapeli-sovellukseen kirjatut havainnot sekä laboratorion 

analyysitulokset yhdistettiin Microsoft Excel -ohjelmalla, jonka avulla tuloksille 

laskettiin tilastollisia tunnuslukuja (minimi, mediaani, keskiarvo, maksimi) sekä 

tuotettiin tutkimuksen taulukot ja kuvaajat. Excelillä on luotu myös 

alkuainepitoisuuksien jakaumia eri maalajien ja maankäyttömuotojen välillä kuvaavat 

laatikko-jana-kuvaajat (box-whisker-plot). Karttoja ja kuvia on työstetty ArcMap-, 

Paint- ja Adobe Photoshop CC 2015 -ohjelmilla. 

Laatikko-jana-kuvaajissa pystyakselilla esitetään tarkasteltavan alkuaineen pitoisuus 

(mg/kg) ja vaaka-akselilla maalaji tai maankäyttömuoto. Viiva laatikon keskellä kuvaa 

aineiston mediaaniarvoa. Laatikko kuvaa mediaanin viereisiä 50 prosenttia: 25 % 

havainnoista on pienempiä kuin laatikon alaraja ja 25 % suurempia kuin sen yläraja. 

Janat, jotka lähtevät laatikosta kuvaavat pienintä ja suurinta tavanomaisena pidettävää 



41 

taustapitoisuutta. Janan ylärajaa voitaisiin pitää suurimpana suositeltuna 

taustapitoisuutena. Yksittäiset suuremmat pitoisuudet on merkitty palloilla. Kuviin on 

merkitty myös PIMA-asetuksen kynnysarvoa kuvastava violetti viiva. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli laskea myös suurimmat suositellut taustapitoisuudet 

(SSTP) eli taustapitoisuusjakauman yläraja tutkituille alkuaineille. SSTP edustaa 

suurinta arvoa, jota ei katsota alueen taustapitoisuusjakaumassa poikkeavaksi ja se 

perustuu SFS-ISO-standardin 19258 suosituksiin. SSTP-arvoa alemmat pitoisuudet ovat 

todennäköisesti normaalia taustapitoisuutta tutkimusalueella. SSTP-arvon laskemiseen 

tarvitaan vähintään 30 näytettä. Lukuarvo lasketaan seuraavalla kaavalla:  

Kaava 1 

, missä:  

 = suurin suositeltu taustapitoisuusarvo alkuaineelle AA 

 = alkuaineen AA pitoisuusjakauman 75. persentiili 

 = alkuaineen AA pitoisuusjakauman 25. persentiili 

Jos laskettu SSTP-arvo on suurinta mitattua pitoisuutta korkeampi, käytetään arvona 

aineiston maksimia. Kaavan 1 avulla pyritään laskemaan sellainen taustapitoisuuden 

arvo, joka ottaa huomioon luontaiset pitoisuudet, mutta jättää poikkeukselliset arvot 

huomioimatta. SSTP-arvoa käytetään kriteerinä maaperän pilaantuneisuuden ja 

puhdistustarpeen arvioinnissa, jos arvo on suurempi kuin PIMA-asetuksen kynnysarvo. 

Maaperää ei siten tarvitse puhdistaa ympäröivää taustapitoisuutta puhtaammaksi. 

(Tarvainen et al. 2013) 

Joidenkin metallien ohjearvot on määritelty PIMA-asetukseen ekologisten perusteiden 

pohjalta. Tällä tavalla määriteltyjen ohjearvojen laskennassa on huomioitu 

valtakunnalliset taustapitoisuudet. Ekologisiin perusteisiin pohjautuvat ohjearvot 

voidaan korvata uudelleen lasketuilla, alueellisilla ohjearvoilla silloin, kun haitta-aineen 

suurin suositeltu taustapitoisuus on määritetty luotettavasti. Nämä alueelliset arvot 

voidaan huomioida myös määritettäessä puhdistustavoitetta (Reinikainen 2007).  
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4 TULOKSET 

Rovaniemen alueen pintamaan taustapitoisuuksia tarkastellaan aluksi jokaisen tutkitun 

alkuaineen, sitten erikseen PIMA-alkuaineiden ja sen jälkeen vielä tarkemmin 

mielenkiintoisimpien ja tutkimuksessa esille nousseiden haitallisten alkuaineiden osalta. 

Rovaniemen kaupunki ei sijaitse geokemiallisten metalli- tai arseeniprovinssien 

alueella, vaikkakin lähellä Kemin metalliprovinssia. Tarkempana kiinnostuksen 

kohteena ovatkin kaikki 11 metallia ja puolimetallia sekä PAH- ja PCB-yhdisteet, joille 

PIMA-asetus määrittää kynnys- ja ohjearvot. Tuloksia tarkastellaan myös maalajeittain 

ja maankäyttömuodoittain. Lopuksi vertaillaan eri analyysimenetelmien tuloksia. 

Tulokset on esitetty taulukoin, karttakuvin sekä laatikko-jana -kuvaajien avulla. Kaikki 

esitetyt tulokset pXRF-analyysituloksia lukuun ottamatta on analysoitu alle 2 mm 

fraktiosta kuningasvesiliukoisina pitoisuuksina.  

4.1 Kaikkien tutkittujen alkuaineiden ja yhdisteiden pitoisuudet  

Taulukossa 3 on esitetty kaikkien tässä tutkimuksessa tutkittujen 44 alkuaineineen 

kuningasvesiliukoiset mediaani-, keski- ja maksimipitoisuudet sekä Kaavalla 1 lasketut 

suurimmat suositellut taustapitoisuusarvot ja PIMA-asetuksen määrittämät kynnysarvot. 

Kynnysarvojen ylitykset on merkitty taulukkoon lihavoituna. 

Muiden kuin PIMA-alkuaineiden osalta korkeita maksimipitoisuuksia voidaan 

Taulukon 3 mukaan havaita bariumin mangaanin, natriumin, rikin titaanin ja platinan 

kohdalla. Kaikkien edellä mainittujen alkuaineiden maksimipitoisuus mitattiin samasta 

näytepisteestä bariumia lukuun ottamatta. Myös kullan maksimipitoisuus on 

mediaaniarvoon verrattuna hieman korkea.  

PAH- ja PCB-yhdisteiden pitoisuuksia tutkittiin yhteensä kymmenestä 

pintamaanäytteestä Rovaniemen alueella. Kaikissa tutkituissa näytepisteissä tulokset 

jäivät jokaisen yhdisteen osalta analyysimenetelmän määritysrajan alittaviksi. 

Yhdisteiden tulokset on esitetty Liitteissä 1-3.  
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Taulukko 3. Kaikkien tutkittujen alkuaineiden pitoisuudet Rovaniemen pintamaassa, 

lasketut suurimmat suositellut taustapitoisuusarvot sekä PIMA-asetuksen kynnysarvot 

(VNa 214/2007). 

Alkuaine  Mediaani Keskiarvo Maksimiarvo SSTP Kynnysarvo 

Alumiini, Al (%) 0,74 0,78 1,57 1,22 
 Antimoni, Sb (mg/kg) 0,09 0,12 0,58 0,36 2 

Arseeni, As (mg/kg) 1,25 1,56 8,67 3,06 5 

Barium, Ba (mg/kg) 64,0 69,0 279,0 117,3 
 Beryllium, Be (mg/kg) 0,27 0,27 0,49 0,40 
 Boori, B (mg/kg) 2,50 2,55 9,60 2,50 
 Elohopea, Hg (mg/kg) 0,01 0,02 0,08 0,05 0,5 

Fosfori, P (%) 0,05 0,08 0,46 0,15 
 Hiili, C (%) 2,31 2,40 7,91 7,21 
 Hopea, Ag (mg/kg) 0,01 0,24 6,51 0,04 
 Kadmium, Cd (mg/kg) 0,04 0,06 0,35 0,18 1 

Kalium, K (%) 0,15 0,16 0,34 0,31 
 Kalsium, Ca (%) 0,30 0,35 1,65 0,58 
 Koboltti, Co (mg/kg) 5,4 5,7 26,4 9,39 20 

Kromi, Cr (mg/kg) 27,6 29,2 68,9 46,89 100 

Kulta, Au (μg/kg) 1,10 4,33 37,80 6,05 
 Kupari, Cu (mg/kg) 17,5 22,5 186,0 39,64 100 

Lantaani, La (mg/kg) 14,30 15,17 25,60 25,08 
 Litium, Li (mg/kg) 6,63 6,97 15,10 13,58 
 Lyijy, Pb (mg/kg) 3,96 5,86 35,50 13,12 60 

Magnesium, Mg (%) 0,49 0,49 1,33 0,98 
 Mangaani, Mn (mg/kg) 273 331 1860 644,0 
 Molybdeeni, Mo (mg/kg) 0,63 0,73 2,26 1,76 
 Natrium, Na (mg/kg) 547 570 1350 912,8 
 Nikkeli, Ni (mg/kg) 11,60 12,02 48,20 20,62 50 

Platina, Pt (mg/kg) 1,00 1,29 3,82 1,00 
 Palladium, Pd (μg/kg) 0,50 1,46 6,97 4,38 
 Zirkonium, Zr (mg/kg) 1,96 2,18 5,98 4,40 
 Rauta, Fe (%) 2,48 2,50 4,90 4,02 
 Rikki, S (mg/kg) 156 207 866 533,6 
 Seleeni, Se (mg/kg) 0,35 0,33 0,99 0,84 
 Sinkki, Zn (mg/kg) 23,6 29,7 104,0 56,94 200 

Skandium, Sc (mg/kg) 2,23 2,31 5,77 3,97 
 Strontium, Sr (mg/kg) 12,4 14,2 72,0 23,30 
 Telluuri, Te (μg/kg) 0,01 0,01 0,04 0,02 
 Tina, Sn (mg/kg) 0,64 0,79 2,65 1,07 
 Tallium, TI (mg/kg) 0,06 0,06 0,18 0,14 
 Titaani, Ti (mg/kg) 564 589 2400 1128,8 
 Torium, Th (mg/kg) 4,66 4,81 10,4 10,76 
 Uraani, U (mg/kg) 1,12 1,23 3,69 2,42 
 Vanadiini, V (mg/kg) 30,5 31,8 104,0 47,5 100 

Vismutti, Bi (mg/kg) 0,05 0,10 0,87 0,31 
 Volframi, W (mg/kg) 0,15 0,19 0,90 0,41 
 Yttrium, Y (mg/kg) 5,10 5,29 9,47 8,46   
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4.2 PIMA-asetuksen alkuaineet 

Taulukossa 4 on esitetty erikseen alle 2 mm fraktiosta kuningasvesiliuotuksella 

määritetyt antimonin, arseenin, elohopean, kadmiumin, koboltin, kromin, kuparin, 

lyijyn, nikkelin ja vanadiinin keskiarvo-, mediaani-, minimi- ja maksimipitoisuudet sekä 

asetuksen kynnysarvot.  

Taulukko 4. PIMA-asetuksen alkuaineet Rovaniemen pintamaassa (mg/kg). 

  Sb As Hg Cd Co Cr Cu Pb Ni Zn V 

Näytemäärä 100 100 50 100 100 100 100 100 100 100 100 

Keskiarvo 0,12 1,6 0,019 0,06 5,7 29,2 22,5 5,9 12,0 29,7 31,8 

Mediaani 0,09 1,2 0,011 0,04 5,4 27,6 17,5 4,0 11,6 23,6 30,5 

Minimi 0,02 0,03 0,003 0,01 0,5 7,9 1,8 2,0 1,9 4,6 8,0 

Maksimi 0,58 8,7 0,082 0,35 26,4 68,9 186 35,5 48,2 104,0 104,0 

Kynnysarvo 2 5 0,5 1 20 100 100 60 50 200 100 

 

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että mitatut pitoisuudet ovat keskimäärin matalia ja 

jäävät pääasiallisesti selkeästi alle PIMA-asetuksen kynnysarvojen niiden alkuaineiden 

kohdalla, joille asetus määrittää kynnys- ja ohjearvot. Koboltin, kromin, lyijyn, 

elohopean ja kadmiumin osalta kaikkien näytepisteiden maksimipitoisuudet jäävät alle 

kynnysarvon. Mielenkiinto kohdistuu neljään alkuaineeseen, joiden kohdalla 

kynnysarvot sekä kuparin osalta myös alempi ohjearvo ylittyvät eli arseeniin, kobolttiin, 

kupariin ja vanadiiniin (Taulukko 5). Kromin, nikkelin ja sinkin pitoisuuksien 

jakautumista kuvaavat karttakuvat on esitetty Liitteissä 4-6. 

Taulukko 5. PIMA-asetuksen kynnys- ja ohjearvojen ylitykset (mg/kg). 

  Sb As Hg Cd Co Cr Cu Pb Ni Zn V 

Kynnysarvo 
 

3 
  

1 
 

1 
   

1 

Alempi ohjearvo 
      

1 
    

Ylempi ohjearvo                       
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Arseenin kynnysarvo (5 mg/kg) ylittyi tutkimusalueella kolmen erillisen näytteen 

kohdalla, joissa pitoisuudet olivat 5,5 mg/kg, 7,85 mg/kg ja 8,7 mg/kg. Kuva 13 osoittaa 

arseenin esiintymisen tutkimusalueella.  

 

Kuva 13. Arseenipitoisuuksien jakautuminen näytteenottoalueella. Tumma väri kuvaa 

kynnysarvon ylitystä (Pohjakartta © Maanmittauslaitos). 

Koboltti, kupari ja vanadiini ylittivät kynnysarvon samassa yksittäisessä pisteessä. 

Kaupungin eteläosassa sijaitsevan näytepisteen tutkimustuloksissa havaittiin 

poikkeuksellisen suuria pitoisuuksia useamman alkuaineen kohdalla. PIMA-asetuksen 

alkuaineista kynnysarvo ylittyi koboltin, kuparin ja vanadiinin kohdalla. Myös 

nikkelipitoisuus kyseisessä näytepisteessä oli tutkimuksen korkein, jääden kuitenkin 

hieman alle PIMA-asetuksen kynnysarvon. Kobolttipitoisuus näytepisteessä oli 26,4 

mg/kg (kynnysarvo 20 mg/kg), kuparipitoisuus 186,7 mg/kg (kynnysarvo 100 mg/kg) ja 

vanadiinipitoisuus 104,0 mg/kg (kynnysarvo 100 mg/kg). Huomionarvoista on, että 

kuparin pitoisuus 186,7 mg/kg ylittää myös PIMA-asetuksen kuparille asettaman 

alemman ohjearvon 150 mg/kg. Alempi ohjearvo kuvaa tavanomaisen maankäytön 

suurinta yleisesti hyväksyttävää riskiä, joka tämän näytepisteen kohdalla kuparin osalta 

ylittyi. Kuvat 14-16 kuvaavat koboltin, kuparin ja vanadiinin esiintymistä 

tutkimusalueella. 
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Kuva 14. Kobolttipitoisuuksien jakautuminen näytteenottoalueella. Tumma väri kuvaa 

kynnysarvon ylitystä (Pohjakartta © Maanmittauslaitos). 

 

 

Kuva 15. Kuparipitoisuuksien jakautuminen näytteenottoalueella. Tumma väri kuvaa 

kynnysarvon ylitystä (Pohjakartta © Maanmittauslaitos). 
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Kuva 16. Vanadiinipitoisuuksien jakautuminen näytteenottoalueella. Tumma väri kuvaa 

kynnysarvon ylitystä (Pohjakartta © Maanmittauslaitos). 

4.3 Tulokset maalajien mukaan 

Maalajien mukaan jaotellut tulokset on esitetty taulukoina mediaani- ja maksimiarvojen 

mukaan Taulukoissa 6 ja 7. Näytepiste, jossa kynnysarvo ylittyi koboltin, kuparin ja 

vanadiinin osalta edusti maalajiltaan moreenia. Arseenin kynnysarvojen ylityksistä 

kahden pisteen maalajina oli multa/puistomulta ja yhden savi/siltti.  

Taulukko 6. PIMA-alkuaineiden mediaaniarvot maalajeittain (mg/kg). Maalajin nimen 

perässä suluissa oleva numero kertoo näytteiden määrän. 

Maalaji Sb As Hg Cd Co Cr Cu Pb Ni Zn V 

Moreeni (5) 0,06 1,4 0,016 0,04 4,3 31,1 13,2 3,0 10,6 17,2 31,8 

Hiekka (11) 0,03 0,7 0,014 0,14 5,0 31,2 14,7 2,5 10,4 13,3 29,6 

Savi/siltti (1) 0,09 5,6 0,03 0,06 14,8 54,2 20,7 6,4 24,0 39,0 58,4 

Täyttömaa: 

               Karkea (8) 0,09 0,9 0,003 0,05 4,9 26,3 17,8 3,5 10,9 20,1 29,4 

    Vaihteleva (35) 0,11 1,2 0,011 0,05 5,4 27,5 18,2 4,2 12,3 23,5 31,3 

    Hienorakeinen (12) 0,19 2,2 0,008 0,05 6,3 28,7 24,4 7,7 13,7 27,5 32,4 

Multa/puistomulta (28) 0,15 1,5 0,012 0,04 5,6 25,7 20,8 6,2 12,1 32,5 30,7 
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Taulukko 7. PIMA-alkuaineiden maksimiarvot maalajeittain (mg/kg). Maalajin nimen 

perässä suluissa oleva numero kertoo näytteiden määrän. 

Maalaji Sb As Hg Cd Co Cr Cu Pb Ni Zn V 

Moreeni (5) 0,16 2,9 0,07 0,11 26,4 46,2 186 3,5 48,2 29,0 104,0 

Hiekka (11) 0,09 1,3 0,08 0,35 8,7 58,5 23,8 6,4 20,5 27,1 53,3 

Savi/siltti (1) 0,09 5,6 0,03 0,06 14,8 54,2 20,7 6,4 24,0 39,0 58,4 

Täyttömaa: 

               Karkea (8) 0,14 1,5 0,007 0,13 6,6 37,0 25,6 8,9 13,8 28,7 34,3 

    Vaihteleva (35) 0,27 2,3 0,082 0,14 7,3 68,9 65,5 27,1 15,9 93,9 42,5 

    Hienorakeinen (12) 0,35 4,5 0,01 0,26 7,3 34,3 40,6 23,5 16,1 104,0 39,1 

Multa/puistomulta (28) 0,58 8,7 0,048 0,23 10,0 59,1 88,4 35,5 20,4 104,0 45,8 

 

Tarkastellessa yleistä jakautumista maalajien kesken havaittiin, että antimonin, arseenin 

kadmiumin, lyijyn ja sinkin pitoisuudet ovat hieman korkeampia hienoainespitoisten 

maalajien eli mullan/puistomullan ja hienorakeisen täyttömaan alueilla verrattuna 

muihin maalajeihin. Kuvissa 17 ja 18 on havainnollistettu pitoisuuksien jakautumista 

maalajeittain laatikko-jana-kuvaajilla arseenin ja kadmiumin osalta. Antimonin, lyijyn 

ja sinkin esiintyminen ja jakaantuminen olivat hyvin samanlaisia kuin kadmiumilla. 

 

 

Kuva 17. Arseenin esiintyminen eri maalajeissa Rovaniemen pintamaassa. Sulkeissa 

oleva luku kuvaa näytepisteiden määrää ja violetti viiva kynnysarvoa. 
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Kuva 18. Kadmiumin pitoisuudet eri maalajeissa Rovaniemen pintamaassa. Sulkeissa 

oleva luku kuvaa näytepisteiden määrää ja violetti viiva kynnysarvoa. 

4.4 Tulokset maankäyttömuodon ja näytteenottopaikan mukaan 

Tulokset näytteenottopaikkojen maankäyttömuodoittain on esitetty taulukoina 

mediaani- ja maksimiarvojen mukaan (Taulukot 8 ja 9). Tässä osiossa tarkastellaan 

myös yleisesti näytteenottopaikan sijainnin vaikutusta pitoisuuksiin. 

Tulokset osoittavat, että näytteenottopaikan maankäyttömuodolla ei ole juurikaan 

vaikutusta pitoisuuksiin, vaan ne jakautuvat melko tasaisesti eri maankäyttömuotojen 

välille. Näytepiste, jossa kynnysarvot ylittyivät koboltin, kuparin ja vanadiinin osalta, 

edustaa maankäyttömuodoltaan liikunta-aluetta, tarkemmin sanottuna metsässä 

kulkevaa lenkkipolkua. Arseenin kynnysarvojen ylitykset sijoittuivat pihapiiriin 

(korkein arvo 8,7 mg/kg) sekä koulun pihalle ja luonnonpuistoon taajamassa. 
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Taulukko 8. PIMA-alkuaineiden mediaaniarvot maankäyttömuodoittain (mg/kg). 

Maankäyttömuodon nimen perässä suluissa oleva numero kertoo näytteiden määrän. 

Maalaji Sb As Hg Cd Co Cr Cu Pb Ni Zn V 

Liikunta-alue (18) 0,08 1,0 0,012 0,04 4,9 26,9 16,2 4,1 10,1 24 28,1 

Koulu (15) 0,13 1,5 0,013 0,07 5,9 28,9 21,0 4,9 13,2 26,8 31,3 

Leikkipuisto (15) 0,11 1,3 0,006 0,04 5,0 24,7 16,9 4,1 11,0 18,9 29,2 

Pihapiiri (10) 0,12 1,5 0,016 0,06 5,6 29,9 18,9 5,8 12,7 24,1 32,5 

Päiväkoti (9) 0,14 1,7 - 0,08 6,2 30,2 19,8 7,1 12,6 26,3 33,2 

Pyörätien varsi (8) 0,13 1,2 0,013 0,04 5,6 29,0 23,1 3,8 12,6 26 28,9 

Uimaranta (7) 0,05 1,1 0,008 0,03 5,8 24,8 16 2,8 11,8 13,6 30,9 

Kaupunkipuisto (6) 0,19 2,6 0,014 0,15 6,8 32,3 30,9 8,7 15,4 47,1 36,4 

Luonnonpuisto 
taajamassa (4) 

0,08 2,7 0,03 0,08 7,4 32,4 16,8 5,0 13,3 29,2 40,1 

Teollisuusalue (4) 0,19 1,5 0,032 0,08 5,5 27,5 32,7 4,9 12,7 48,2 27,1 

Metsämaa (4) 0,04 0,6 0,003 0,02 2,3 14,6 4,68 3,0 4,7 9,1 20,8 

 

Taulukko 9. PIMA-alkuaineiden maksimiarvot maankäyttömuodoittain (mg/kg). 

Maankäyttömuodon nimen perässä suluissa oleva numero kertoo näytteiden määrän. 

Maalaji Sb As Hg Cd Co Cr Cu Pb Ni Zn V 

Liikunta-alue (18) 0,25 3,2 0,048 0,08 26,4 59,1 186,0 17,0 48,2 35,9 104,0 

Koulu (15) 0,45 7,9 0,08 0,35 8,0 55,9 88,4 36,0 20,4 104,0 40,0 

Leikkipuisto (15) 0,46 1,8 0,07 0,13 7,2 46,2 34,0 29,0 14,7 71,5 38,8 

Pihapiiri (10) 0,58 8,7 0,045 0,23 7,3 34,9 65,5 24,0 15,5 68,9 39,1 

Päiväkoti (9) 0,22 3,3 - 0,14 7,5 37,7 40,6 27,0 15,7 41,0 44,1 

Pyörätien varsi (8) 0,2 1,5 0,068 0,13 6,7 64,0 39,2 5,5 15,2 77,4 36,0 

Uimaranta (7) 0,22 1,4 0,012 0,13 6,7 32,4 21,3 13,0 13,1 48,9 34,7 

Kaupunkipuisto (6) 0,35 3,1 0,014 0,23 8,0 58,5 40,6 18,0 16,0 76,4 41,9 

Luonnonpuisto 
taajamassa (4) 

0,13 5,6 0,031 0,14 14,8 54,2 20,7 22,0 24,0 55,2 58,4 

Teollisuusalue (4) 0,23 1,9 0,082 0,13 5,6 68,9 48,4 6,3 13,3 93,9 28,0 

Metsämaa (4) 0,08 0,5 0,003 0,04 5,6 23,1 22,9 5,7 10,9 19,4 31,8 

 

Pitoisuudet koko kaupungin alueella jakautuvat siten, että lyijyn, kadmiumin ja 

antimonin pitoisuudet olivat hieman korkeampia kaupungin keskustan alueella (Kuvat 

19-21). Muiden alkuaineiden osalta vastaavaa keskittymistä ei havaittu. Lyijyn, 

kadmiumin tai antimonin pitoisuudet eivät kuitenkaan kohonneet yhdessäkään 

näytepisteessä yli PIMA-asetuksen kynnysarvojen, vaan olivat keskimäärin hyvinkin 

matalia. 
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Kuva 19. Lyijypitoisuuksien jakautuminen näytteenottoalueella  

(Pohjakartta © Maanmittauslaitos). 

 

Kuva 20. Kadmiumpitoisuuksien jakautuminen näytteenottoalueella  

(Pohjakartta © Maanmittauslaitos). 
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Kuva 21. Antimonipitoisuuksien jakautuminen Rovaniemen pintamaassa 

 (Pohjakartta © Maanmittauslaitos). 

4.5 pXRF-analyysin tulokset ja vertailu 

pXRF-analyysi suoritettiin kullekin näytteelle ensin kosteana soil- ja mining+-

moodeilla, ja sen jälkeen uudelleen kuivattuina samoilla moodeilla. Analyysin tulokset 

on esitetty PIMA-alkuaineiden osalta Taulukossa 10, jossa sekä käsittelemättömien että 

käsiteltyjen näytteiden mitattuja pitoisuuksia vertaillaan kuningasvesiliukoisiin 

pitoisuuksiin. Vertailun vuoksi mukana ovat myös PIMA-asetuksen määrittämät   

kynnysarvot (VNa 214/2007). Tulosten käsittelyn yhteydessä havaittiin useamman 

alkuaineen kohdalla runsaasti määritysrajan alittavia arvoja. Mediaaniarvojen 

laskemisessa on tällaisten arvojen kohdalla käytetty kunkin alkuaineen kohdalla 

aineiston pienimmän määritetyn tuloksen puolikasta.). 
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Taulukko 10. Analyysimenetelmien tulosten vertailu (pXRF = kannettava XRF-

analysaattori, AR = kuningasvesiuutto, <LOD = pitoisuus alle menetelmän 

määritysrajan, x = epäluotettava mittaustulos, - = ei mittaustulosta) (mg/kg). 

    Näytemäärä Mediaani Minimi Maksimi 

PIMA-
asetuksen 

      
   

kynnysarvo 

PIMA-ALKUAINEET:   

Antimoni (Sb) 
     

2 

pXRF Soil Käsittelemätön 100 <DL <DL <DL 

pXRF Mining+ Käsittelemätön 100 x x x 

pXRF Soil Kuivattu  100 <DL <DL <DL 

pXRF Mining+ Kuivattu 100 x x x 

AR-uutto (lab.) Kuivattu/seulottu 100 0,09 0,02 0,58 

Arseeni (As) 
     

5 

pXRF Soil Käsittelemätön 100 <DL <DL 10,0 

pXRF Mining+ Käsittelemätön 100 <DL <DL 30,2 

pXRF Soil Kuivattu  100 <DL <DL 18,0 

pXRF Mining+ Kuivattu 100 <DL <DL <DL 

AR-uutto (lab.) Kuivattu/seulottu 100 1,2 0,03 8,7 

Elohopea (Hg) 
     

0,5 

pXRF Soil Käsittelemätön 100 <DL <DL <DL 

pXRF Mining+ Käsittelemätön 100 - - - 

pXRF Soil Kuivattu  100 <DL <DL <DL 

pXRF Mining+ Kuivattu 100 - - - 

AR-uutto (lab.) Kuivattu/seulottu 50 0,011 0,003 0,082 

Kadmium (Cd) 
     

1 

pXRF Soil Käsittelemätön 100 <DL <DL <DL 

pXRF Mining+ Käsittelemätön 100 x x x 

pXRF Soil Kuivattu  100 <DL <DL <DL 

pXRF Mining+ Kuivattu 100 x x x 

AR-uutto (lab.) Kuivattu/seulottu 100 0,04 0,01 0,35 

Koboltti (Co) 
     

20 

pXRF Soil Käsittelemätön 100 5,8 <DL 36,0 

pXRF Mining+ Käsittelemätön 100 <DL <DL 136,0 

pXRF Soil Kuivattu  100 5,4 <DL 19,3 

pXRF Mining+ Kuivattu 100 <DL <DL <DL 

AR-uutto (lab.) Kuivattu/seulottu 100 5,4 0,5 26,4 

Kromi (Cr) 
     

100 

pXRF Soil Käsittelemätön 100 40,5 <DL 184,0 

pXRF Mining+ Käsittelemätön 100 65,7 <DL 185,3 

pXRF Soil Kuivattu  100 47,5 <DL 279,0 

pXRF Mining+ Kuivattu 100 85,6 <DL 405,6 

AR-uutto (lab.) Kuivattu/seulottu 100 27,6 7,9 68,9 
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Kupari (Cu) 
     

100 

pXRF Soil Käsittelemätön 100 20,5 <DL 181,0 

pXRF Mining+ Käsittelemätön 100 26,1 <DL 204,6 

pXRF Soil Kuivattu  100 25,5 <DL 187,0 

pXRF Mining+ Kuivattu 100 22,6 <DL 266,9 

AR-uutto (lab.) Kuivattu/seulottu 100 17,5 1,8 186,0 

Lyijy (Pb) 
     

60 

pXRF Soil Käsittelemätön 100 10,5 <DL 80,0 

pXRF Mining+ Käsittelemätön 100 7,7 <DL 65,1 

pXRF Soil Kuivattu  100 12,0 <DL 46,0 

pXRF Mining+ Kuivattu 100 8,1 <DL 
 AR-uutto (lab.) Kuivattu/seulottu 100 4,0 2,0 35,5 

Nikkeli (Ni) 
     

50 

pXRF Soil Käsittelemätön 100 <DL <DL 68,0 

pXRF Mining+ Käsittelemätön 100 36,7 <DL 75,0 

pXRF Soil Kuivattu  100 <DL <DL 34,0 

pXRF Mining+ Kuivattu 100 49,1 <DL 162,5 

AR-uutto (lab.) Kuivattu/seulottu 100 11,6 1,9 48,2 

Vanadiini (V) 
     

100 

pXRF Soil Käsittelemätön 100 50,0 <DL 108 

pXRF Mining+ Käsittelemätön 100 x x x 

pXRF Soil Kuivattu  100 57,0 22,0 115,0 

pXRF Mining+ Kuivattu 100 x x x 

AR-uutto (lab.) Kuivattu/seulottu 100 30,5 8,0 104,0 

Sinkki (Zn) 
     

200 

pXRF Soil Käsittelemätön 100 54,5 9,9 193 

pXRF Mining+ Käsittelemätön 100 48,4 <DL 169,4 

pXRF Soil Kuivattu  100 61,0 9,0 188,0 

pXRF Mining+ Kuivattu 100 58,3 <DL 187,6 

AR-uutto (lab.) Kuivattu/seulottu 100 23,6 4,6 104,0 

 

Tulosten perusteella antimonin, arseenin, elohopean ja kadmiumin pitoisuudet jäivät 

pXRF-mittauksissa molemmilla mittausmoodeilla useimmiten määritysrajan alle tai 

niitä ei pystynyt analysoimaan luotettavasti; laite antoi joko aivan liian suuria 

pitoisuuksia, jotka voidaan heti tulkita epäluotettaviksi. Muiden alkuaineiden osalta 

koboltti korreloi hyvin soil-moodilla, mutta mining+-moodilla sitä ei pysty mittaamaan. 

Kromin pitoisuudet ovat pXRF-mittauksissa molemmilla moodeilla suurempia kuin 

kuningasvesiliukoiset pitoisuudet. Kupari korreloi mediaanipitoisuuksien osalta todella 

hyvin, mutta maksimipitoisuudet ovat liian korkeita kummankin mining+-moodin 
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kohdalla. Lyijy korreloi hyvin molemmilla pXRF-mittausmoodeilla. Nikkelin 

mittaaminen soil-moodilla ei onnistu, mining+-moodilla tulokset ovat puolestaan 

kuningasvesiliukoisia pitoisuuksia korkeampia. Vanadiini korreloi hyvin soil-moodilla, 

mining+-moodilla sitä ei pystytä mittaamaan. Sinkki korreloi mediaanipitoisuuksien 

osalta molemmilla moodeilla, mutta maksimiarvot ovat pXRF-mittauksessa 

korkeampia. 

Kuten todettu, näytteet mitattiin sekä kosteina että kuivattuina. Tulokset osoittavat, että 

useamman alkuaineen kohdalla pitoisuudet kohosivat hieman kuivattamisen myötä, 

mikä yleensä myös kasvatti hieman eroa kuningasvesiliukoisiin pitoisuuksiin. Erot 

olivat kuitenkin pieniä ja kuivattamisen merkitys käytännössä vähäinen.  
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5 TULOSTEN TULKINTA 

5.1 PIMA-asetuksen alkuaineet sekä muut alkuaineet ja yhdisteet 

PIMA-asetuksen alkuaineiden mediaaniarvot olivat Rovaniemen pintamaassa matalia ja 

reilusti alle kynnysarvon. Koboltti, kupari ja vanadiini ylittivät PIMA-asetuksen 

kynnysarvon samassa yksittäisessä pisteessä. Kuparin osalta ylittyi myös alkuaineen 

alempi ohjearvo. Maaperä on tässä näytepisteessä selkeästi nuhraantunut, eikä sen 

pitoisuuksia voida pitää Rovaniemen kaupunkialueen normaaliin pintamaan 

taustapitoisuuteen kuuluvana. Arseenin osalta kynnysarvo ylittyi niukasti kolmessa 

näytepisteessä. 

Tutkimuksessa tutkittiin kuningasvesiliukoisista pitoisuuksista yhteensä 42 alkuaineen 

pitoisuudet. Myös muiden alkuaineiden, kuin PIMA-alkuaineiden taustapitoisuuksia ja 

voidaan hyödyntää esimerkiksi maamassojen siirtelyn ohjaamisessa ja kaivettujen 

maamassojen jatkokäytön arvioimisessa. Muiden alkuaineiden osalta suurempia 

pitoisuuksia todettiin rikin, mangaanin, natriumin, titaanin ja platinan kohdalla. 

Pitoisuudet mitattiin samasta pisteestä, jossa koboltin, kuparin ja vanadiinin 

kynnysarvot ylittyivät, mikä osaltaan myös viittaa siihen, että maaperään on päässyt 

tuntemattomasta päästölähteestä jotakin pitoisuudet aiheuttanutta haitta-ainetta.  

Muutamassa näytepisteessä myös kultapitoisuudet olivat selvästi korkeampia kuin 

muissa näytepisteissä, ollen korkeimmillaan 37,8 μm/kg. Kulta esiintyy tavallisesti 

hyvinkin pistemäisesti, joten paikoin kohonneet pitoisuudet voivat johtua alkuaineen 

esiintymistavasta eli niin sanotusta hippuefektistä.  

PAH- ja PCB-yhdisteiden osalta kaikissa tutkituissa näytepisteissä tulokset alittivat 

jokaisen yhdisteen osalta analyysimenetelmän määritysrajan eli tulokset osoittavat, että 

Rovaniemen pintamaassa ei havaittu herkästi kaukokulkeutuvia, ympäristömyrkyiksi 

laskettavia PCB-yhdisteitä tai pysyviä orgaanisia PAH-yhdisteitä. Tuloksia näiden 

yhdisteiden osalta voidaan pitää erittäin hyvinä ja toivottavina. 
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5.2 Maalajin vaikutus taustapitoisuuksiin 

PIMA-asetuksen metallien ja puolimetallien kohdalla pitoisuudet jakautuivat melko 

tasaisesti eri maalajien välille. Kynnysarvojen ylittäneet pisteet edustivat maalajeiltaan 

koboltin, kuparin ja vanadiinin osalta moreenia ja arseenin osalta savea/silttiä ja 

kahdessa pisteessä puistomultaa. Kahden kynnysarvon ylittäneen näytepisteen maalaji 

oli siis luonnonmaata, joka Rovaniemen alueella viittaisi kohonneen pitoisuuden 

aiheutuneen jostain ulkopuolisesta hajakuormituslähteestä. 

Piste, jossa koboltin, kuparin ja vanadiinin kynnysarvot ylittyivät, edusti moreenia. 

Maa-ainesta ei siis ole tuotu muualta, joten voidaan arvella, että näytepisteen maaperä 

on kuormittunut mahdollisesti jostain alueella sijainneesta ihmistoiminnan 

aiheuttamasta pistemäisestä päästölähteestä. 

Arseenin kohonnut pitoisuus puistomullassa kahdessa pisteessä voi puolestaan selittyä 

sillä, että täyttö on voitu tuoda paikalle mahdollisesti joltain toiselta alueelta. 

Puistomullan ja täytemaiden kohdalla maa-aineksen alkuperäinen ottopaikka ei usein 

ole tiedossa, joka hankaloittaa tulkintaa ja poikkeavien pitoisuuksien syytä on hyvin 

hankala arvioida.  Kun aines on tuotu muualta, siinä mahdollisesti esiintyvät korkeat 

taustapitoisuudet voivat olla luonnollisia pitoisuuksia ja esiintyä pistemäisesti. Tämä 

selittänee myös aiemmin mainittuja kultapitoisuuksia. Puistomultatäytteeseen on lisäksi 

voitu sekoittaa sellaisia aineksia, jotka luonnostaan sisältävät suurempia haitta-

ainepitoisuuksia.  

Tuloksissa todettiin antimonin, arseenin, kadmiumin, lyijyn ja sinkin pitoisuuksien 

olleen hieman korkeampia hienorakeisen täyttömaan sekä multamaiden kohdalla. 

Molemmat edustavat täyttömaatyyppiä, jonka alkuperästä ei ole tietoa, ja kuten 

aiemmin todettu, esimerkiksi multa on yleensä sekoitetta. Näistä alkuaineista kadmium 

ja lyijy ovat herkkiä rikastumaan maaperän orgaaniseen ainekseen sekä lyijy ja sinkki 

myös saviainekseen, mikä osaltaan voi selittää pitoisuuksien jakautumista. Arseenin on 

puolestaan todettu esiintyvän korkeampina pitoisuuksina hienommassa aineksessa, joka 

voi selittää myös tutkimuksen ainoan savea/silttiä edustaneen näytepisteen korkeampaa 

arseenipitoisuutta.
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Hienoainespitoisten täyttömaiden kohonneita metallipitoisuuksia voi joillain alueilla 

selittää mahdollisesti myös happamien sulfaattimaiden vaikutus. Hannukkalan et al. 

(2015) mukaan happamia sulfaattimaita eli luontaisesti rikkipitoisia sedimenttejä 

esiintyy Litorinameren alueella, jonka 90 metriä merenpinnan yläpuolella oleva ylin 

ranta sijoittuu Rovaniemen taajaman alueelle. Happamat sulfaattimaat edustavat 

maalajiltaan yleisimmin hienojakoista savea, hienoa hietaa tai hiesua, mutta joissain 

tapauksissa myös hietaa ja hiekkaa. Mikäli täytön tai puistomullan maa-ainekseen on 

päätynyt ainesta jostain happamien sulfaattimaiden alueilta, se voi joissain tapauksissa 

olla syynä kohonneille metallipitoisuuksille tai alhaisille pH-arvoille täyttömaiden 

alueilla, etenkin hienoainespitoisemmissa täyttömaissa. Tämä seikka olisi hyvä ottaa 

huomioon etenkin happamien sulfaattimaiden alueilla tai lähellä sijaitsevilla taajama-

alueilla esimerkiksi suunniteltaessa maantäyttöä, jolloin maa-aineksen alkuperään on 

syytä kiinnittää huomiota. 

5.3 Maankäyttömuodon vaikutus taustapitoisuuksiin 

Kynnysarvojen ylitykset tapahtuivat arseenin osalta taajaman luonnonpuistossa, 

pihapiirissä ja koulun piha-alueella sekä koboltin, kuparin ja vanadiinin osalta liikunta-

alueella, tarkemmin sanottuna lenkkipolulla, joka sijaitsi lähellä rauhallista asuinaluetta. 

Näistä seikoista on vaikeaa päätellä paljoakaan kohonneen pitoisuuden syistä. 

Alueellisesti mikään pisteistä ei sijaitse sellaisella alueella, jossa sijaitsisi tai olisi 

lähihistoriassa sijainnut mitään suurempaa pilaantumisen lähdettä, kuten esimerkiksi 

tietyn tyyppistä teollisuutta.  

Näytteenottopaikan maankäyttömuodolla ei ylipäänsä havaittu olevan suurta merkitystä 

pintamaan pitoisuuksiin Rovaniemen alueella, vaan pitoisuudet jakautuivat melko 

tasaisesti erilaisten näytteenottopaikkojen välille. Tarkempaa huomiota kiinnitettiin 

tarkastelussa esimerkiksi teollisuusalueiden pitoisuuksiin, joiden voitaisiin arvella 

olevan hivenen normaalia asuinalueita korkeampia, varsinkin jos teollisuutta on ollut 

alueella pidemmän aikaa. Tutkimuksen tulokset kuitenkin osoittivat, että kaikkien 

haitta-aineiden osalta pitoisuudet teollisuusalueilla jäivät mataliksi. Toki, kuten 

näytteenoton kuvailussa todettiin, näytteenotossa vältettiin mahdollisia pilaantuneita 

paikkoja ja näytepisteet teollisuusalueilla sijaitsivat esimerkiksi hallintorakennusten 

pihamailla.
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Tuloksissa todettiin antimoni-, kadmium- ja lyijypitoisuuksien olevan hieman 

korkeampia kaupungin keskustan alueella. Tulos ei ole sinänsä yllättävä, sillä keskustan 

alueelle kohdistuu yleensä suurempi kuormitus kuin kaupunkia ympäröiville taajamille. 

Pitoisuudet eivät kuitenkaan olleet yleisesti korkeita vaan hyvinkin matalia, eivätkä 

yhdenkään pisteen maksimiarvot ylettäneet lähelle kynnysarvoja. Hieman korkeampien 

keskustan alueen pitoisuuksien voidaan katsoa johtuvan normaalista pitkän ajan 

kuluessa tapahtuvasta, muun muassa liikenteen ja rakentamisen aiheuttamasta 

hajakuormituksesta. Suurempien teiden, kuten Valtatie 4:n varrella ei varsinaisesti 

havaittu liikenteen vaikutuksia indikoivia korkeampia pitoisuuksia, toisaalta 

näytteenotto ei sijoittunut aivan pääväylien lähelle.  

5.4 Alueelliset ja geologiset tekijät 

Rovaniemen kaupunki ei sijaitse geokemiallisten arseeni- tai metalliprovinssien 

alueella, jotka nostaisivat luontaista taustapitoisuutta tiettyjen alkuaineiden kohdalla. 

Taulukossa 11 on vertailtu tutkimuksen tuloksia Keski-Lapin granitoidialueen moreenin 

hienoaineksesta määritettyihin mediaaniarvoihin sekä PIMA-asetuksessa määriteltyyn 

luontaiseen taustapitoisuuteen. Taulukosta voidaan havaita, että Rovaniemen alueen 

mediaaniarvot vastaavat todella hyvin luontaista pitoisuutta. Alueelliseen moreenin 

hienoainespitoisuuteen verrattuna Rovaniemen kaupunkialueen pintamaassa todetut 

pitoisuudet ovat kaikkien alkuaineiden osalta alhaisemmat tai hyvin lähellä samaa 

pitoisuutta. Tämä huomio tukee osaltaan tämän tutkimuksen tuloksia osoittamalla, että 

keskipitoisuudet eivät kaupunkialueella ole kohonneet luontaista pitoisuutta 

korkeammiksi. 

Taulukko 11. Rovaniemen analyysitulosten vertailu geokemiallisen suuralueen 

moreenin hienoaineksen mediaaniarvoihin (Koljonen 1992) ja luontaiseen 

taustapitoisuuteen (VNa 214/2007) (mg/kg). 

  Sb As Hg Cd Co Cr Cu Pb Ni Zn V 

Mediaani 0,09 1,2 0,01 0,04 5,4 27,6 18 4,0 11,6 24,0 31,0 

Moreenin pitoisuus  0,15  0,9 - - 9,2 77,0 16,0 - 29,0 40,0 96,0 

Luont. pitoisuus 0,02 1,0 0,01 0,03 8,0 31,0 22,0 5,0 17,0 31,0 38,0 

Kynnysarvo 2 5 0,5 1 20 100 100 60 50 200 100 
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Tuloksia on kuvaavaa vertailla myös GTK:n muiden kaupunkien taajama-alueilla 

suorittamiin pintamaan taustapitoisuuskartoitusten tuloksiin, joista vertailuun valittiin 

uusimpia tutkimuksia. Erityisesti Oulun osalta tulokset ovat hyvin vertailukelpoisia, 

koska myöskään Oulun kaupunki ei sijaitse geokemiallisten metalli- tai 

arseeniprovinssien alueilla. Muista kaupungeista Rovaniemen poikkeaa siten, että 

Hämeenlinna ja Heinola sijoittuvat sekä arseeni- että metalliprovinssin, Kuopio 

metalliprovinssin ja Lahti arseeniprovinssin alueelle.  

Taulukosta 12 voidaan havaita, että Rovaniemen geokemiallisen 

taustapitoisuuskartoituksen mediaaniarvot vastaavat melko hyvin Oulun alueen 

vastaavia pitoisuuksia. Rovaniemen pitoisuudet ovat Ouluun nähden keskimäärin 

hieman korkeampia. Muiden vertailukaupunkien mediaanipitoisuuksiin verrattuna 

Rovaniemen pintamaan mediaanipitoisuudet ovat odotetusti keskimäärin matalampia. 

Taulukko 12. Eri kaupunkien taajama-alueiden pintamaiden (0-10 cm) PIMA-

alkuaineiden mediaaniarvojen vertailu ja PIMA-asetuksen kynnysarvot (VNa 214/2007) 

(mg/kg). Lähteinä GTK:n aikaisemmin tekemät taajamien taustapitoisuuskartoitukset 

Oulussa (Tarvainen & Eklund 2017), Kuopiossa (Tornivaara et al. 2016), Lahdessa 

(Hatakka et al. 2014), Heinolassa (Tarvainen et al. 2014) ja Hämeenlinnassa (Tarvainen 

2011). 

  Rovaniemi Oulu Kuopio Lahti Heinola Hämeenlinna Kynnysarvo 

Antimoni 0,09 < 0,2 0,08 0,14 <0,1 0,18 2 

Arseeni 1,2 1,3 1,5 3,4 2,8 8,9 5 

Elohopea 0,011 0,031 0,014 0,036 0,014 0,043 0,5 

Kadmium 0,04 0,05 0,06 0,11 0,07 0,14 1 

Koboltti 5,4 1,9 6,8 7,1 5,1 8,4 20 

Kromi 27,6 11,2 21,7 29,2 26,2 35,6 100 

Kupari 17,5 8,5 20 22,2 18,2 27 100 

Lyijy 4 4,8 4,9 8,2 5,1 12,7 60 

Nikkeli 11,6 5 14,4 14,8 13,1 15,8 50 

Sinkki 23,6 19,2 45,9 66,5 43,3 75,9 200 

Vanadiini 30,5 15,6 32,9 32,6 29,4 45,5 100 
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5.5 Suurimmat suositellut taustapitoisuudet 

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli laskea tutkituille alkuaineille suurimmat suositellut 

taustapitoisuudet Kaavalla 1. Kaikkien tutkittujen alkuaineiden SSTP-arvot on 

esitettynä Taulukossa 3 ja PIMA-alkuaineiden osalta vielä uudelleen havainnollistaen 

laskettujen arvojen ja kynnysarvojen suhdetta Taulukossa 13. 

Taulukko 13. PIMA-alkuaineiden suurimmat suositellut taustapitoisuudet (mg/kg). 

  Sb As Hg Cd Co Cr Cu Pb Ni Zn V 

SSTP 0,36 3,1 0,05 0,18 9,4 46,9 39,6 13,1 20,6 56,9 47,5 

Kynnysarvo 2 5 0,5 1 20 100 100 60 50 200 100 

 

Rovaniemen taajama-alueiden pintamaiden laskennalliset alueelliset 

taustapitoisuusarvot eli suurimmat suositellut taustapitoisuudet ovat kaikkien metallien 

ja puolimetallien osalta huomattavasti pienempiä kuin PIMA-asetuksen määrittämät 

kynnysarvot. Rovaniemen alueella on siten perusteltua käyttää kaikkien asetuksen 

alkuaineiden kohdalla kynnysarvoja esimerkiksi määritettäessä maaperän 

puhdistustarvetta tai pilaantuneisuutta. Muiden alkuaineiden kohdalla voidaan käyttää 

tämän tutkimuksen aineiston pohjalta laskettuja SSTP-arvoja. Tutkimuksessa laskettiin 

vain yksi kaikkia maalajeja kuvastava SSTP-arvo kutakin alkuainetta kohden, koska 

tutkimuksessa kerätty aineisto ei riittänyt maalajikohtaisten arvojen laskemiseen, johon 

tarvitaan luotettavan tuloksen takaamiseksi vähintään 30 näytettä maalajia kohden 

(SFS-ISO-standardi 19258:2007). 

5.6 pXRF-analyysi ja menetelmien vertailu 

Kuningasvesiliukoisia pitoisuuksia ja pXRF-laitteella mitattuja pitoisuuksia vertailtiin 

keskenään Taulukossa 10. Tämän tutkimusten perusteella voidaan todeta, että soil-

moodilla mitattuna koboltin, kuparin, lyijyn, vanadiinin ja sinkin (vaikka 

maksimipitoisuudet olivat hieman korkeita) kohdalla tulokset ovat vertailukelpoisia 

kuningasvesiliukoisiin pitoisuuksien kanssa ja niiden osalta menetelmää voidaan 
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käyttää saman tyyppisissä taustapitoisuustutkimuksissa. Moodi ei sovellu antimonin, 

arseenin, elohopean kadmiumin ja nikkelin mittaamiseen, sillä laitteen määritysrajat 

ovat näille alkuaineille liian korkeat. Mining+-moodin osalta voidaan todeta, että se ole 

kovinkaan käyttökelpoinen tämän typpisessä taustapitoisuustutkimuksessa.  

Tulokset osoittivat myös, että kuivaamisella ei ole käytännössä juurikaan merkitystä 

pitoisuuksiin tai vertailukelpoisuuteen kuningasvesiliukoisiin pitoisuuksiin nähden. 

Tutkimuksen tuloksia voidaan pitää onnistuneina, sillä samaan viittaavia tuloksia on 

saatu myös aiemmin aiheesta tehdystä tutkimuksesta (esim. Hatakka et al. 2015). 
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän pro gradu -tutkielman aiheena oli Rovaniemen taajamien pintamaan 

taustapitoisuuskartoitus. Näytteenottopaikat edustivat herkkiä maankäyttömuotoja, 

kuten puistoja ja koulujen pihoja. Yleisin maalaji olivat erilaiset täyttömaat. 

Näytepisteitä oli yhteensä 100 ja kustakin pisteestä otettiin 0-10 cm syvyydeltä kaksi 

erillistä näytettä, toinen laboratorioanalyysiä ja toinen pXRF-analyysiä varten. Joka 

kymmenennestä pisteestä otettiin lisäksi duplikaattinäytteet ja kymmenestä 

näytepisteestä erilliset näytteet PAH- ja PCB-yhdisteiden analysointia varten.  

Pääasiallisesti kaikkien haitallisten alkuaineiden taustapitoisuudet, joille on määritetty 

kynnysarvot PIMA-asetuksessa, jäivät kynnysarvojen alapuolelle ja 

mediaanipitoisuudet olivat matalia kaikkien alkuaineiden osalta. Arseenin kohdalla 

pitoisuus nousi hieman yli kynnysarvon (5 mg/kg) kolmessa näytepisteessä, ollen 

korkeimmillaan 8,7 mg/kg. Yhdessä kaupungin eteläosan pisteessä havaittiin 

poikkeuksellisen suuria arvoja useamman alkuaineen, PIMA-alkuaineista koboltin 

(maksimiarvo 26,4 mg/kg, kynnysarvo 20 mg/kg), vanadiinin (maksimiarvo 104,0 

mg/kg, kynnysarvo 100 mg/kg) ja kuparin kohdalla. Kuparin pitoisuus 186,7 mg/kg 

ylitti PIMA-asetuksen kynnysarvon (100 mg/kg) lisäksi myös alemman ohjearvon (150 

mg/kg). Kyseisen luonnonmaata edustavan pisteen tuloksia ei voida pitää normaaliin 

taustapitoisuuteen kuuluvina, vaan maaperään on todennäköisesti päässyt haitta-aineita 

jostain pistemäisestä hajakuormituslähteestä. PAH- ja PCB-yhdisteiden pitoisuudet 

jäivät kaikissa näytepisteissä selkeästi alle määritysrajojen.  

Osan metallipitoisuuksista (antimoni, arseeni, kadmium, lyijy ja sinkki) havaittiin 

olevan hieman muita maalajeja korkeampia hienorakeisen täyttömaan ja puistomullan 

alueilla. Suurin osa näytepisteistä edusti erilaisia täyttömaita, joissa metallien kohonneet 

pitoisuudet voivat olla myös luonnollisia pitoisuuksia. Täyttömaiden ja mullan osalta 

onkin syytä muistaa, etteivät ne välttämättä anna täysin luotettavaa kuvaa 

taustapitoisuuksista alueella, etenkään yksittäisten korkeiden pitoisuuksien osalta. 

Kahden kynnysarvon ylittäneen arseenipitoisuuden syy voi olla maalajissa eli 

puistomullassa, joka on voitu tuoda paikalle muualta tai sekoitteena sisältää korkeampia 

pitoisuuksia kuin alueella yleensä. Luonnonmaiden kynnysarvoja ylittäneet pitoisuudet 
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voivat mahdollisesti johtua jostain ihmistoiminnan aiheuttamasta pistemäisestä 

kuormituslähteestä. Erityisesti näytepisteen kohdalla, jossa useampi metalli ylitti 

kynnysarvon, lisätutkimukset olisivat tarpeellisia, erityisesti kuparin kohdalla myös 

alemman ohjearvon ylityksen vuoksi. 

Tulosten perusteella näytteenottopaikan varsinaisen maankäyttömuodon ei todettu 

vaikuttavan merkittävästi metallipitoisuuksien esiintymiseen pintamaassa. Rovaniemen 

kaupungin keskustan alueella havaittiin kuitenkin hieman ympäröiviä alueita suurempia 

pitoisuuksia antimonin, kadmiumin ja lyijyn kohdalla, joiden tulkittiin johtuvan 

normaalista pitkäaikaisesta liikenteen ja rakentamisen aiheuttamasta kuormituksesta. 

Pitoisuudet olivat kuitenkin keskimäärin hyvin matalia kynnysarvoon verrattuna. 

Tutkimuksessa laskettiin suurimmat suositellut taustapitoisuudet kaikille tutkituille 

alkuaineille. Rovaniemen taajama-alueiden pintamaiden SSTP-arvot olivat selvästi 

pienempiä kuin PIMA-asetuksen määrittämät kynnysarvot. Rovaniemen pintamaan 

taustapitoisuudet vastasivat hyvin alueellisia luonnollisia pitoisuuksia (Koljonen 1992, 

VNa 214/2007). Muiden tutkittujen taajama-alueiden taustapitoisuuksiin verrattuna 

Rovaniemen alueen pitoisuudet olivat vain hieman Oulun pitoisuuksia korkeampia, 

mutta jäivät kaikkien muiden tutkimusten pitoisuuksia matalammiksi. 

pXRF-analyysin tuloksia vertailtiin kuningasvesiliukoisiin pitoisuuksiin ja todettiin, että 

koboltin, kuparin, lyijyn, vanadiinin ja sinkin kohdalla analyysimenetelmän soil-moodi 

soveltuu käytettäväksi vastaavanlaisissa taustapitoisuustutkimuksissa. Näytteiden 

kuivaamisella ei vaikuttanut olevan suurta merkitystä tutkimustuloksiin. 

Tutkimusta voidaan pitää onnistuneena ja tuloksia positiivisina, sillä ne osoittavat, että 

Rovaniemen kaupungin pintamaassa haitallisten puolimetallien ja metallien pitoisuudet 

ovat keskimäärin matalia ja kynnysarvon ylitykset tapahtuivat vain muutaman 

yksittäisen näytteen kohdalla. Myös erittäin haitallisten ja kaukokulkeutuvien PAH- ja 

PCB-yhdisteiden pitoisuudet olivat niin pieniä, etteivät ne ylittäneet 

mittausmenetelmien määritysrajoja. PIMA-asetuksen kynnysarvot olivat kaikkien 

alkuaineiden osalta suurempia kuin tutkimuksessa lasketut SSTP-arvot.  
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Tuloksia voidaan myös pitää luotettavina. Ne vastasivat hyvin luonnollisia ja alueellisia 

pitoisuuksia sekä vastaavanlaisella alueella, joka ei kuulu geokemiallisiin provinsseihin, 

toteutetun tutkimuksen pitoisuuksia. Myös pXRF-analyysissa ja analyysitulosten 

vertailussa saavutettujen tulosten todettiin olevan vastaavien aiempien tutkimusten 

mukaisia. Rovaniemen alueella on perusteltua käyttää kynnysarvoja SSTP-arvojen 

sijasta PIMA-alkuaineiden kohdalla. Muiden alkuaineiden kohdalla voidaan käyttää 

tutkimuksessa laskettuja SSTP-arvoja. Tutkimuksessa saatuja tuloksia voidaan 

hyödyntää Rovaniemen taajama-alueilla esimerkiksi pilaantuneisuuden ja 

puhdistustarpeen arvioimisessa, maankäytön suunnittelussa tai maamassojen siirtämisen 

suunnittelussa. Tulokset liitetään myös valtakunnallisen taustapitoisuusrekisterin 

tietokantaan. 
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7 KIITOKSET 

Tämä pro gradu –tutkielma on toteutettu yhteistyössä Oulun yliopiston ja Geologian 

tutkimuskeskuksen kanssa, joita haluan kiittää mielenkiintoisen tutkimusaiheen 

tarjoamisesta. Kiitokset yhteistyöstä myös Rovaniemen kaupungille, jonka omistamilta 

alueilta saimme ottaa tutkimuksen näytteet, ja joka toimitti kartta-aineiston kaupungin 

maaomistuksista näytteenoton suunnittelun pohjaksi. 

Erityisen kiitokseni haluan osoittaa ennen kaikkea työn ohjaajalle erikoistutkija ja 

tutkimusprofessori Pertti Saralalle erinomaisesta ohjauksesta sekä tuesta ja 

korvaamattomista neuvoista. Lämpimät kiitokset neuvoista ja hyvästä opetuksesta myös 

toiselle ohjaajalleni professori Vesa Peuraniemelle, jonka kautta sain mahdollisuuden 

osallistua tähän projektiin.  

Kiitän geologi Anne Peltoniemi-Taivalkoskea hyödyllisistä neuvoista ja 

väsymättömästä opastuksesta erityisesti projektin näytteenottovaiheen aikana. Kiitokset 

myös tutkimusavustaja Jorma Valkamalle ja toisena kesänä näytteenotossa mukana 

olleelle opiskelukaverilleni Petro Oravalahdelle avusta ja hauskoista 

näytteenottoviikoista. Kiitokset myös koko Rovaniemen GTK:n väelle lämpimästä ja 

avuliaasta työilmapiiristä. Suuret kiitokset avusta ja neuvoista sekä koko opintojen ajan 

jatkuneesta laadukkaasta opetuksesta tohtorikoulutettava Tiina Eskolalle. 

Lopuksi haluan esittää rakkaat kiitokset isälleni ja muulle perheelleni. Kiitoksia 

erityisesti mummolle ja papalle, jotka aina jaksoivat kannustaa ja uskoa minuun. Kiitos 

ihanille ystävilleni arvokkaasta tuesta opintojeni ja gradun kirjoittamisen aikana. 

Sydämelliset kiitokseni haluan osoittaa myös opiskelukavereilleni ja erityisesti omalle 

vuosikurssilleni yhteisestä ikimuistoisesta opiskeluajasta. 
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LIITTEET 

Liite 1. PCB- ja PAH-yhdisteiden analyysitulokset, osa 1. 

Analyysi   Menetelmä Yksikkö 2880-1 2880-2 2880-3 2880-4 

  
 

  
 

Maaperä Maaperä Maaperä Maaperä 

  
 

  
 

GK_POS$- GK_POS$- GK_POS$- GK_POS$- 

        2014-60.2 2014-70.2 2014-80.2 2014-90.2 

Kuiva-aine% 
  

% 87,5 79,7 84 84,2 

PCB_mg/kg 
 

O-20A mg/kg 
   

  

   PCB 28 * 
 

mg/kg < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

   PCB 52 * 
 

mg/kg < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

   PCB 101 * 
 

mg/kg < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

   PCB 118 * 
 

mg/kg < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

   PCB 153 * 
 

mg/kg < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

   PCB 138 * 
 

mg/kg < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

   PCB 180 * 
 

mg/kg < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

   PCB kong. 7  summa * 
 

mg/kg < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

PCBkok 
 

O-20A mg/kg < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

PAH 
 

O-35 mg/kg 
   

  

   naftaleeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   asenaftyleeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   fluoreeni 
  

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   fenantreeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   antraseeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   fluoranteeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   pyreeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   bentso(a)antraseeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   kryseeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   bentso(a)fluoranteeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   bentso(k)fluoranteeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   bentso(a)pyreeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   dibentso(ah)antraseeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   bentso(ghi)peryleeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   indeno(1,2,3-cd)pyreeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   PAHsumma     mg/kg < 0,8 < 0,8 < 0,8 < 0,8 

*Akkreditoitu  
määritysmenetelmä           



 

Liite 2. PCB- ja PAH-yhdisteiden analyysitulokset, osa 2. 

Analyysi   Menetelmä Yksikkö 2880-1 2880-2 2880-3 2880-4 

  
 

  
 

Maaperä Maaperä Maaperä Maaperä 

  
 

  
 

GK_POS$- GK_POS$- GK_POS$- GK_POS$- 

        
2014-
100.2 

2014-
100.4 

2014-
110.2 

2014-
120.2 

Kuiva-aine% 
  

% 84,2 82,7 82,0 90,0 

PCB_mg/kg 
 

O-20A mg/kg 
   

  

   PCB 28 * 
 

mg/kg < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

   PCB 52 * 
 

mg/kg < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

   PCB 101 * 
 

mg/kg < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

   PCB 118 * 
 

mg/kg < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

   PCB 153 * 
 

mg/kg < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

   PCB 138 * 
 

mg/kg < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

   PCB 180 * 
 

mg/kg < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

   PCB kong. 7  summa * 
 

mg/kg < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

PCBkok 
 

O-20A mg/kg < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

PAH 
 

O-35 mg/kg 
   

  

   naftaleeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   asenaftyleeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   fluoreeni 
  

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   fenantreeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   antraseeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   fluoranteeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   pyreeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   bentso(a)antraseeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   kryseeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   bentso(a)fluoranteeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   bentso(k)fluoranteeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   bentso(a)pyreeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   dibentso(ah)antraseeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   bentso(ghi)peryleeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   indeno(1,2,3-cd)pyreeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   PAHsumma     mg/kg < 0,8 < 0,8 < 0,8 < 0,8 

*Akkreditoitu 
määritysmenetelmä               



 

Liite 3. PCB- ja PAH-yhdisteiden analyysitulokset, osa 3. 

Analyysi   Menetelmä Yksikkö 2880-1 2880-2 2880-3 

  
 

  
 

Maaperä Maaperä Maaperä 

  
 

  
 

GK_POS$- GK_POS$- GK_POS$- 

        
2014-
130.2 2014-140.4 

2014-
150.2 

Kuiva-aine% 
  

% 92,3 80,7 88,1 

PCB_mg/kg 
 

O-20A mg/kg 
  

  

   PCB 28 * 
 

mg/kg < 0,002 < 0,002 < 0,002 

   PCB 52 * 
 

mg/kg < 0,002 < 0,002 < 0,002 

   PCB 101 * 
 

mg/kg < 0,002 < 0,002 < 0,002 

   PCB 118 * 
 

mg/kg < 0,002 < 0,002 < 0,002 

   PCB 153 * 
 

mg/kg < 0,002 < 0,002 < 0,002 

   PCB 138 * 
 

mg/kg < 0,002 < 0,002 < 0,002 

   PCB 180 * 
 

mg/kg < 0,002 < 0,002 < 0,002 

   PCB kong. 7  summa * 
 

mg/kg < 0,01 < 0,01 < 0,01 

PCBkok 
 

O-20A mg/kg < 0,05 < 0,05 < 0,05 

PAH 
 

O-35 mg/kg 
  

  

   naftaleeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   asenaftyleeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   fluoreeni 
  

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   fenantreeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   antraseeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   fluoranteeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   pyreeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   bentso(a)antraseeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   kryseeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   bentso(a)fluoranteeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   bentso(k)fluoranteeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   bentso(a)pyreeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   dibentso(ah)antraseeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   bentso(ghi)peryleeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   indeno(1,2,3-cd)pyreeni * 
 

mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   PAHsumma     mg/kg < 0,8 < 0,8 < 0,8 

*Akkreditoitu  
määritysmenetelmä             

 



 

Liite 4. Kromipitoisuuksien jakautuminen näytteenottoalueella (Pohjakartta © 

Maanmittauslaitos). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liite 5. Nikkelipitoisuuksien jakautuminen näytteenottoalueella (Pohjakartta © 

Maanmittauslaitos). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liite 6. Sinkkipitoisuuksien jakautuminen näytteenottoalueella (Pohjakartta © 

Maanmittauslaitos). 

 


